
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 190,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 109,940

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 650,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 100,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 10,000

เงินเดือนพนักงาน 930,000 423,484

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 190,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 109,940

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 650,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,787,200 3,787,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 760,800 555,000 1,415,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000 124,000 159,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 72,000 178,000

เงินเดือนพนักงาน 925,000 4,010,000 6,288,484

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,000 225,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 70,000 86,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 95,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย สําหรับ
พิธีการในวันสําคัญต่าง 
ๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา และค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

40,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าฝึกอบรมสัมมนา
และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
โครงการกวดขันวินัย
และลดอุบัติเหตุ 365 
วัน

โครงการการจัดกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

50,000

วันทีพิมพ์ : 22/10/2560  12:46:42 หน้า : 3/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

870,000 870,000

ค่าเช่าบ้าน 30,000 120,000 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000 24,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 340,000 735,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 300,000 300,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย สําหรับ
พิธีการในวันสําคัญต่าง 
ๆ

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา และค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 400,000 400,000

ค่าฝึกอบรมสัมมนา
และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

90,000 90,000

โครงการกวดขันวินัย
และลดอุบัติเหตุ 365 
วัน

40,000 40,000

โครงการการจัดกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําไทยเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในตําบล
และการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายนอก

500,000

โครงการจัด
ประสบการณ์การ
ศึกษานอกห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการดูแลบํารุง
รักษาต้นไม้สองข้าง
ทางในเขตตําบลคลอง
ม่วง

20,000

โครงการ
ตรวจ/วิเคราะห์ดินการ
เกษตรตําบลคลองม่วง

50,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จสถาบันพระมหา
กษัตริย์  พระราชินี
และพระบรมวงศานุ
วงศ์และงานรัฐพิธี
โครงการในงานรัฐพิธี  
พิธีทางศาสนา 
ประเพณีต่างๆ

100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดชุมชน
โครงการปลูกต้นไม้
สองข้างทางในเขต
พืนที อบต.คลองม่วง

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และผู้เกียวข้องทางการ
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําไทยเข้ม
แข็ง

30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในตําบล
และการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาภายนอก

500,000

โครงการจัด
ประสบการณ์การ
ศึกษานอกห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000 60,000

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการดูแลบํารุง
รักษาต้นไม้สองข้าง
ทางในเขตตําบลคลอง
ม่วง

20,000

โครงการ
ตรวจ/วิเคราะห์ดินการ
เกษตรตําบลคลองม่วง

50,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จสถาบันพระมหา
กษัตริย์  พระราชินี
และพระบรมวงศานุ
วงศ์และงานรัฐพิธี

60,000 60,000

โครงการในงานรัฐพิธี  
พิธีทางศาสนา 
ประเพณีต่างๆ

100,000

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดชุมชน 50,000 50,000

โครงการปลูกต้นไม้
สองข้างทางในเขต
พืนที อบต.คลองม่วง

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และผู้เกียวข้องทางการ
ศึกษา

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตัง)

โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดล้อม

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Giver)

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ฝึกทบทวน)

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าเขตตําบล
คลองม่วง
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 30,000

โครงการระบบป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาท้องถิน

250,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 30,000

โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเสริม
อาชีพผู้ผ่านการบําบัด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตัง)

200,000 200,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดล้อม

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการพัฒนาระบบ
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Giver)

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ฝึกทบทวน)

150,000 150,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าเขตตําบล
คลองม่วง

20,000 20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด 30,000

โครงการระบบป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน

100,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 80,000 80,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาท้องถิน

250,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 30,000

โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเสริม
อาชีพผู้ผ่านการบําบัด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริม/รายได้พิเศษ

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินและส่งเสริม
จริยธรรม

80,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลคลองม่วง

100,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิน

80,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบล
คลองม่วง
โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาอาชีพและศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลคลองม่วง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการขับเคลือน
แผนชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ระดับปฐมวัย (3 ขวบ)

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันครอบครัว

30,000

โครงการหน่วยปฏิบัติ
การฉุกเฉินเบืองต้น 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริม/รายได้พิเศษ

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถินและส่งเสริม
จริยธรรม

80,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลคลองม่วง

100,000

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิน

80,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนในเขตตําบล
คลองม่วง

80,000 80,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาอาชีพและศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลคลองม่วง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการขับเคลือน
แผนชุมชน

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

891,200 891,200

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ระดับปฐมวัย (3 ขวบ)

20,000 20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันครอบครัว

30,000

โครงการหน่วยปฏิบัติ
การฉุกเฉินเบืองต้น 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การบริการ
กิจการและการบํารุง
รักษาประปาหมู่บ้าน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็ก  2 บานมือจับ
ชนิดเปิด-ปิด

เก้าอีนังทํางาน 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การบริการ
กิจการและการบํารุง
รักษาประปาหมู่บ้าน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 450,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,704,156 2,704,156

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 280,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็ก  2 บานมือจับ
ชนิดเปิด-ปิด 18,000 18,000

เก้าอีนังทํางาน 10,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกบานเลือน 2 
ชัน 30,000 10,000

-ตู้กระจกบานเลือน 2 
ชัน
ตู้เหล็ก 2 บานมือจับ
ชนิดเปิด-ปิด 20,000

ตู้เหล็กสองบาน มือจับ
เปิด-ปิด

โต๊ะสํานักงาน 3,500

โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 25,000 25,000

เครืองปรินเตอร์ แบบ
หมึกสี 10,000

เครืองพิมพ์ 7,500

เครืองสํารองไฟฟ้า

เครืองสํารองไฟฟ้า 14,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ  พร้อมเก้าอี 
สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 177,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนักแบบ
คานสมดุลพร้อมวัดสัด
ส่วน

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกบานเลือน 2 
ชัน 40,000

-ตู้กระจกบานเลือน 2 
ชัน 20,000 20,000

ตู้เหล็ก 2 บานมือจับ
ชนิดเปิด-ปิด 20,000

ตู้เหล็กสองบาน มือจับ
เปิด-ปิด 40,000 40,000

โต๊ะสํานักงาน 3,500

โต๊ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร์ในสํานัก
งาน

5,000 5,000

พัดลมอุตสาหกรรม 15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000

เครืองปรินเตอร์ แบบ
หมึกสี 10,000

เครืองพิมพ์ 5,000 12,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 3,500 3,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 14,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ  พร้อมเก้าอี 
สําหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 177,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองชังนําหนักแบบ
คานสมดุลพร้อมวัดสัด
ส่วน

13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองวัดความดัน
โลหิตแบบแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ

70,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 9,000

เครืองฉายโปรเจค
เตอร์แบบตังพืน 30,000

โทรทัศน์ (จอแบน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

. โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บของ ณ ทีทํา
การ อบต.คลองม่วง

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21 (บ้านแสน
สุข)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 10   
(บ้านหนองผักหนอก)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 16   
(บ้านหนองหิน)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 17   
(บ้านสันติสุข)

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 18   
(บ้านหนองไทรใต้)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 4    
(บ้านคลองม่วง)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 7   
(บ้านคลองสมบูรณ์)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองวัดความดัน
โลหิตแบบแบบสอด
แขนชนิดอัตโนมัติ

70,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 9,000

เครืองฉายโปรเจค
เตอร์แบบตังพืน 30,000

โทรทัศน์ (จอแบน) 13,000 13,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

. โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บของ ณ ทีทํา
การ อบต.คลองม่วง

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 21 (บ้านแสน
สุข)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 10   
(บ้านหนองผักหนอก)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 16   
(บ้านหนองหิน)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 17   
(บ้านสันติสุข)

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 18   
(บ้านหนองไทรใต้)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 4    
(บ้านคลองม่วง)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง  หมู่ที 7   
(บ้านคลองสมบูรณ์)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 12 
(บ้านศาลเจ้า)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 6 
(บ้านโป่งวัวแดง)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 9 
(บ้านโป่งดินดํา)

400,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 
 (บ้านราษฎร์สามัคคี)

400,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายในเขต
ตําบลคลองม่วง

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ปรับปรุงซ่อมแซม
และปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ที 13 
(บ้านลําสะพานหิน)

400,000

โครงการซ่อมบํารุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 15,000 315,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 600,000 20,000

รวม 15,249,940 220,000 6,180,000 960,000 530,000 1,400,500 205,000 1,902,984
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 12 
(บ้านศาลเจ้า)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 6 
(บ้านโป่งวัวแดง)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 9 
(บ้านโป่งดินดํา)

400,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 
 (บ้านราษฎร์สามัคคี)

400,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายในเขต
ตําบลคลองม่วง

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ปรับปรุงซ่อมแซม
และปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000 100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก หมู่ที 13 
(บ้านลําสะพานหิน)

400,000

โครงการซ่อมบํารุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 330,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,760,000 10,000 5,390,000

รวม 11,170,156 470,000 13,711,420 52,000,000
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