
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

15,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

73,026

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

218,623

สํารองจ่าย 109,109

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

15,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

73,026

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

218,623

สํารองจ่าย 109,109

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,368,000 1,368,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 934,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

115,680

เงินเดือนพนักงาน 720,540

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 144,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800,000

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:20:27 หน้า : 3/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 1,956,000 3,106,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 96,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 147,600 287,280

เงินเดือนพนักงาน 856,680 4,517,900 6,095,120

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,480 241,000 481,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 258,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,600 65,000 76,600

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 140,000 364,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000 40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 720,000 1,720,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

9,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

01)ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการ
ของรัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อําเภอ กิจกรรม
ในตําบลและกิจกรรม
ของส่วนราชการอื่นๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

9,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

190,000 190,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

01)ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการ
ของรัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อําเภอ กิจกรรม
ในตําบลและกิจกรรม
ของส่วนราชการอื่นๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01)โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

20,000

02)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ (สํานัก
งานปลัด)

20,000

02)โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ตําบลท่าราบ
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

80,000

03)โครงการมหกรรม
สุขภาพชุมชนตําบลท่า
ราบ
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

50,000

03)โครงการส่งเสริม
สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและประชาธิปไตย

15,000

04)โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

100,000

04)โครงการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

01)โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

20,000

02)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติและปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ (สํานัก
งานปลัด)

20,000

02)โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
ตําบลท่าราบ
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

80,000

03)โครงการมหกรรม
สุขภาพชุมชนตําบลท่า
ราบ
ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ

50,000

03)โครงการส่งเสริม
สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและประชาธิปไตย

15,000

04)โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

100,000

04)โครงการทําป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05)โครงการค่าย
เยาวชน อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

50,000

05)โครงการให้ความรู้
รณรงค์การป้องกันโรค
เอดส์กับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลท่าราบ

15,000

06)โครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด

20,000

06)โครงการให้ความรู้
เรื่องรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์กับเยาวชนตําบล
ท่าราบ

15,000

07)โครงการสร้างแกน
นําครอบครัวเข้มแข็ง
และรณรงค์ยุติความ
รุนแรงในครอบครัว

40,000

07)โครงการอนามัยใน
ช่องปากผู้สูงอายุ

20,000

08)โครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

20,000

08)โครงการส่งเสริม
อาชีพเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

05)โครงการค่าย
เยาวชน อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

50,000

05)โครงการให้ความรู้
รณรงค์การป้องกันโรค
เอดส์กับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนตําบลท่าราบ

15,000

06)โครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด

20,000

06)โครงการให้ความรู้
เรื่องรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์กับเยาวชนตําบล
ท่าราบ

15,000

07)โครงการสร้างแกน
นําครอบครัวเข้มแข็ง
และรณรงค์ยุติความ
รุนแรงในครอบครัว

40,000

07)โครงการอนามัยใน
ช่องปากผู้สูงอายุ

20,000

08)โครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

20,000

08)โครงการส่งเสริม
อาชีพเยาวชนภาคฤดู
ร้อน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09)โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการตําบลท่า
ราบ

15,000

09)โครงการอนามัยใน
ช่องปาก

10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น

70,000

1)โครงการจัดทําหมู่
บ้านปลอดขยะ

30,000

1)โครงการธรรมะกับ
ประชาชน

10,000

1)โครงการประกวดภาพ
สวยด้วยมือหนู

1)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

1)โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

09)โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการตําบลท่า
ราบ

15,000

09)โครงการอนามัยใน
ช่องปาก

10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

200,000 200,000

1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น

70,000

1)โครงการจัดทําหมู่
บ้านปลอดขยะ

30,000

1)โครงการธรรมะกับ
ประชาชน

10,000

1)โครงการประกวดภาพ
สวยด้วยมือหนู

10,000 10,000

1)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

1)โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

10,000

10)โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

15,000

10)โครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

45,000

11)โครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชนด้าน
การเกษตรเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

15,000

11)โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1)โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

10,000

10)โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

15,000

10)โครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

45,000

11)โครงการส่งเสริม
อาชีพประชาชนด้าน
การเกษตรเพื่อลดต้นทุน
การผลิต

15,000

11)โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12)โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตําบลท่าราบ 
อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

15,000

12)โครงการให้ความรู้
บ้านเพาะรักไม่เพาะยุง

10,000

13)โครงการ อสม.น้อย 
พัฒนาสาธารณสุข

10,000

13)โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการ
ผู้สูงอายุตําบลท่าราบ

15,000

14)โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุและคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

15)โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

15,000

16)โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

20,000

17)โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผู้ดูแล
คนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12)โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตําบลท่าราบ 
อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

15,000

12)โครงการให้ความรู้
บ้านเพาะรักไม่เพาะยุง

10,000

13)โครงการ อสม.น้อย 
พัฒนาสาธารณสุข

10,000

13)โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการ
ผู้สูงอายุตําบลท่าราบ

15,000

14)โครงการซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุและคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

10,000

15)โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุด้วย
สมุนไพรพื้นบ้าน

15,000

16)โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

20,000

17)โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผู้ดูแล
คนพิการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

18)โครงการเยี่ยมบ้าน
ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสตําบล
ท่าราบ

10,000

19)โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลท่าราบ
หลักสูตร แปรรูปอาหาร

20,000

2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของ อบต.ท่า
ราบ (สํานักงานปลัด)

2)โครงการกีฬาหนูน้อย
คนเก่ง

10,000

2)โครงการคัดแยกขยะ
ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าราบ

20,000

2)โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

5,000

2)โครงการตรวจคัด
กรองผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา ร่วมกับ รพ
สต.ท่าราบ

5,000

2)โครงการท่าราบรักษ์
แม่น้ําแม่กลอง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

18)โครงการเยี่ยมบ้าน
ใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสตําบล
ท่าราบ

10,000

19)โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลท่าราบ
หลักสูตร แปรรูปอาหาร

20,000

2) ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของ อบต.ท่า
ราบ (สํานักงานปลัด)

450,000 450,000

2)โครงการกีฬาหนูน้อย
คนเก่ง

10,000

2)โครงการคัดแยกขยะ
ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าราบ

20,000

2)โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

5,000

2)โครงการตรวจคัด
กรองผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางสายตา ร่วมกับ รพ
สต.ท่าราบ

5,000

2)โครงการท่าราบรักษ์
แม่น้ําแม่กลอง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2)โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

2)โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2)โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง

20)โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลท่าราบ
หลักสูตร ขนมไทย
โบราณ

20,000

21)โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านตําบลท่า
ราบ
หลักสูตร พิมเสนน้ํา

20,000

22)โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และทบทวนแผนชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:20:28 หน้า : 19/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2)โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

450,000 450,000

2)โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000 100,000

2)โครงการหนูน้อยเรียน
รู้สู่โลกกว้าง

20,000 20,000

20)โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลท่าราบ
หลักสูตร ขนมไทย
โบราณ

20,000

21)โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านตําบลท่า
ราบ
หลักสูตร พิมเสนน้ํา

20,000

22)โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และทบทวนแผนชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23)โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

24)โครงการรณรงค์ให้
เยาวชนและประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

15,000

25)โครงการส่งเสริม
สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและประชาธิปไตย

15,000

3) โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์กําหนด
การชําระภาษี

3)โครงการคลองสวยน้ํา
ใส คนไทยมีสุข เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสต่างๆ

5,000

3)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนต้านยา
เสพติด

100,000

3)โครงการธรรมะกับผู้
สูงอายุ

15,000

3)โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23)โครงการประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

24)โครงการรณรงค์ให้
เยาวชนและประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

15,000

25)โครงการส่งเสริม
สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและประชาธิปไตย

15,000

3) โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์กําหนด
การชําระภาษี

20,000 20,000

3)โครงการคลองสวยน้ํา
ใส คนไทยมีสุข เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสต่างๆ

5,000

3)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนต้านยา
เสพติด

100,000

3)โครงการธรรมะกับผู้
สูงอายุ

15,000

3)โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3)โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานและลูกจ้าง 
(สํานักงานปลัด)

3)โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็กปฐมวัย

4)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบล
ท่าราบ

20,000

4)โครงการทัศนศึกษา
เรียนรู้ทางวิชาการ

4)โครงการปลูกต้นไม้่
เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ

5,000

4)โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

4)โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

4)โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3)โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานและลูกจ้าง 
(สํานักงานปลัด)

350,000 350,000

3)โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็กปฐมวัย

10,000 10,000

4)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาผู้สูงอายุ ตําบล
ท่าราบ

20,000

4)โครงการทัศนศึกษา
เรียนรู้ทางวิชาการ

40,000 40,000

4)โครงการปลูกต้นไม้่
เฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ

5,000

4)โครงการเยาวชนรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

4)โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย

10,000 10,000

4)โครงการให้บริการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที่

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5)โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียติในโอกาสต่าง ๆ

5,000

5)โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

20,000

5)โครงการสืบสาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว

10,000

5)โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสู่อาเซียน

5)โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เด็กจมน้ํา

6)โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

6)โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลท่าราบ

10,000

6)โครงการให้ความรู้
ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5)โครงการรณรงค์ทํา
ความสะอาดและเก็บ
ขยะริมถนนและที่
สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ
เกียติในโอกาสต่าง ๆ

5,000

5)โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุ

20,000

5)โครงการสืบสาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว

10,000

5)โครงการเสริมทักษะ
ภาษาสู่อาเซียน

20,000 20,000

5)โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เด็กจมน้ํา

20,000 20,000

6)โครงการเยาวชนสร้าง
สรรค์งานศิลปะ

20,000 20,000

6)โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ของตําบลท่าราบ

10,000

6)โครงการให้ความรู้
ด้านการประหยัด
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนในครัว
เรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7)โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

50,000

8)โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

10,000

9)โครงการสร้างคุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
ราบ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)ค่าจัดการเรียนการส
อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7)โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

50,000

8)โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

10,000

9)โครงการสร้างคุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

70,000 120,000

ค่าพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
ราบ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
1)ค่าจัดการเรียนการส
อน

68,000 68,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)ค่าหนังสือเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)ค่าอุปกรณ์การเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)ค่าอาหารกลางวัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 30,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุสํารวจ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
2)ค่าหนังสือเรียน

8,000 8,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
3)ค่าอุปกรณ์การเรียน

8,000 8,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน

12,000 12,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

17,200 17,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารงาน
สถานศึกษา
6)ค่าอาหารกลางวัน

196,000 196,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 30,000 220,000 810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 100,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 170,000 270,000

วัสดุสํารวจ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

500,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 70,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

1)ตู้เหล็กบานเลื่อนบาน
ทึบ

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562  10:20:28 หน้า : 31/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 255,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 320,000 400,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 510,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 210,782 210,782

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 75,000

วัสดุดนตรี 1,000 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 300,000 380,000

วัสดุอื่น 30,000 5,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 40,000 55,000

ค่าไฟฟ้า 25,000 400,000 1,625,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 10,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 11,000 11,000

1)ตู้เหล็กบานเลื่อนบาน
ทึบ

5,500 5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 2 บานพับ

3)เครื่องทําลายเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

2)เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 2 บานพับ

5,500 11,000 16,500

3)เครื่องทําลายเอกสาร 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000 22,000

1)เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000 22,000

2)เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต

8,600 8,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1)รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 
จํานวน 1 คัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1)รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา 
จํานวน 1 คัน

40,800 40,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1)เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1)ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

เงินอุดหนุนเอกชน

1)อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ "ท่องเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟื้อราษฎร์
บํารุง)

รวม 9,046,258 1,950,000 70,000 420,000 550,000 3,741,380 20,000 628,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานสถานที่กลาง 
สําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

1)อุดหนุนงบประมาณ
สําหรับดําเนินตามแนว
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ "ท่องเที่ยว
ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"

15,000 15,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนวัดบ้าน
กล้วย (เฟื้อราษฎร์
บํารุง)

280,000 280,000

รวม 2,821,742 295,000 13,857,620 33,400,000
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