
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,679,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 459,443

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,246,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 403,560 236,160 432,000 600,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 35,280 48,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 1,253,400 194,640 669,360 214,920

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 20,000 40,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,679,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,000

สํารองจ่าย 459,443

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,246,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,750,400 2,750,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,456,040 4,128,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 138,320 245,600

เงินเดือนพนักงาน 3,889,080 6,221,400

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 396,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

390,000 560,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 100,000 537,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การบริการประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E - 
LASS)
ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง

ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ 20,000

โครงการการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 250,000 887,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 360,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การบริการประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (E - 
LASS)

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง 500,000 500,000

ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ 20,000

โครงการการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาลฯ
โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

250,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมป้องกันและควบ
คมโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ อบต.บางปลา

150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2.ประเภทอาหารกลาง
วัน

392,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
3.ประเภทวัสดุการ
ศึกษาเด็กเล็ก

136,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
1.ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาผ๔◌้ดูแล
เด็ก

10,000

อบรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การ
พนัน การขยายตัวของ
ธุรกิจบริการทางเพศ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาลฯ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

250,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมป้องกันและควบ
คมโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่ อบต.บางปลา

150,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
2.ประเภทอาหารกลาง
วัน

392,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
3.ประเภทวัสดุการ
ศึกษาเด็กเล็ก

136,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา

100,000 100,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
1.ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาผ๔◌้ดูแล
เด็ก

10,000

อบรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์ การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การ
พนัน การขยายตัวของ
ธุรกิจบริการทางเพศ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 250,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000

วัสดุกีฬา 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 856,837

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร

ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์
บันทึกกล้องโทรทัศน์
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 
LCD ขนาด 32 นิ้ว

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ 
PoE PoE L2 
Switch ขนาด 8 ช่อง
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 450,000

วัสดุกีฬา 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 856,837

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 42,000 42,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร

66,000 66,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์
บันทึกกล้องโทรทัศน์ 4,500 4,500

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 
LCD ขนาด 32 นิ้ว 13,000 13,000

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ 
PoE PoE L2 
Switch ขนาด 8 ช่อง

9,400 9,400

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ภาพผ่านเครือข่าย 24,000 24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,500 ANSI 
Lumers จํานวน 1 
เครื่อง

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับ
ภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 100 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สีแบบ 
Network

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuncyion ชนิด
เลเซอร์ LED สี

17,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จ้างเหมาก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะแรต ม
.11

850,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,500 ANSI 
Lumers จํานวน 1 
เครื่อง

36,000 36,000

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับ
ภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 100 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง

9,000 9,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สีแบบ 
Network

24,000 24,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

16,000 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuncyion ชนิด
เลเซอร์ LED สี

17,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 2,800

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

4,300 4,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จ้างเหมาก่อสร้างหอถัง
ประปาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเกาะแรต ม
.11

850,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมสถานที่จอดรถด้าน
หลังอาคารหอประชุม 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 98 ตารางเมตร

200,000

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องเก็บพัสดุ อบต
.บางปลา โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร พื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 24 
ตารางเมตร

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเลียบคลอง
รางหวาย หมู่ที่ 8 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ระยะทาง 188 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพพื้นที่

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  
4 โดยเริ่มจากบ้านนาย
กาหลง  ยอดงามจนสิ้น
สุดบ้านศรีโพธิ์เผือก 
โดยมีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
134 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 536 ตารางเมตร

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมสถานที่จอดรถด้าน
หลังอาคารหอประชุม 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 98 ตารางเมตร

200,000

โครงการก่อสร้างต่อ
เติมห้องเก็บพัสดุ อบต
.บางปลา โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร พื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 24 
ตารางเมตร

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนเลียบคลอง
รางหวาย หมู่ที่ 8 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ระยะทาง 188 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
ตามสภาพพื้นที่

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  
4 โดยเริ่มจากบ้านนาย
กาหลง  ยอดงามจนสิ้น
สุดบ้านศรีโพธิ์เผือก 
โดยมีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
134 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 536 ตารางเมตร

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 
10 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิมจนสิ้นสุดปั้มนํ้ามัน
โชคพรพรรณ   รวม
ระยะทาง 150 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนนดอน
ตูม – บางเลน  ระยะ
ทาง 240 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร

576,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ซอย 15 ตําบลบาง
ปลา โดยมีขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมระยะทาง 
108 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
432 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่

259,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 
10 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิมจนสิ้นสุดปั้มนํ้ามัน
โชคพรพรรณ   รวม
ระยะทาง 150 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนนดอน
ตูม – บางเลน  ระยะ
ทาง 240 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร

576,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ซอย 15 ตําบลบาง
ปลา โดยมีขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมระยะทาง 
108 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
432 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่

259,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเดิมเข้าไป
ถนนคึกฤทธิ์ รวมระยะ
ทาง 100 เมตร      มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่

241,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 9 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน
สาย 8 เข้าภายในหมู่
บ้าน ระยะทาง 166 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
747 ตารางเมตร

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองท่าสาร – 
บางปลา หมู่ที่ 7 ตําบล
บางปลา โดยเริ่มจาก
บ้านนายดี มีถาวร โดย
มีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม รวมระยะทาง 
167 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
835 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายนํ้า 
PVCขนาด 10  นิ้ว  
ยาว 12  เมตร

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ตําบลบางปลา โดย
มีขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเดิมเข้าไป
ถนนคึกฤทธิ์ รวมระยะ
ทาง 100 เมตร      มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางตามสภาพพื้นที่

241,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมูบ้าน หมู่ที่ 9 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากสะพาน
ข้ามคลองชลประทาน
สาย 8 เข้าภายในหมู่
บ้าน ระยะทาง 166 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
747 ตารางเมตร

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองท่าสาร – 
บางปลา หมู่ที่ 7 ตําบล
บางปลา โดยเริ่มจาก
บ้านนายดี มีถาวร โดย
มีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม รวมระยะทาง 
167 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
835 ตารางเมตร 
พร้อมท่อระบายนํ้า 
PVCขนาด 10  นิ้ว  
ยาว 12  เมตร

500,000

วันที่พิมพ์ : 1/11/2561  13:40:38 หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองรางนาง
เกาะ หมู่ที่ 5 ตําบลบาง
ปลา โดยมีขนาดกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม รวมระยะทาง 
150 เมตร รวมพื้นที่
ก่อสร้างผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากบ้านนาย
สมบัติ  ศรีรักยิ้มจนสิ้น
สุดบ้านนายโยธิน  ศรี
รักยิ้ม รวมระยะทาง 
100 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
350 ตารางเมตร

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากอู่ซ่อมรถ
นายสรร      ปุณยธิ
ธํารง  จนสิ้นสุดบ้าน
นายอ๋อ อินทศร   รวม
ระยะทาง 70 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

168,000

โครงการจ้างลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง  
หมู่ที่ 15 ตําบลบางปลา

940,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองรางนาง
เกาะ หมู่ที่ 5 ตําบลบาง
ปลา โดยมีขนาดกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร โดยเริ่มจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม รวมระยะทาง 
150 เมตร รวมพื้นที่
ก่อสร้างผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากบ้านนาย
สมบัติ  ศรีรักยิ้มจนสิ้น
สุดบ้านนายโยธิน  ศรี
รักยิ้ม รวมระยะทาง 
100 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
350 ตารางเมตร

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตําบลบางปลา โดยมี
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มจากอู่ซ่อมรถ
นายสรร      ปุณยธิ
ธํารง  จนสิ้นสุดบ้าน
นายอ๋อ อินทศร   รวม
ระยะทาง 70 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร

168,000

โครงการจ้างลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง  
หมู่ที่ 15 ตําบลบางปลา

940,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่
ที่ 12  โดยเริ่มจาก
ถนนลาดยางสายกลาง
หมู่บ้าน   โดยแบ่ง 2 
ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรมี
ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 76 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 302 
ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า คสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 25  
เมตร 
บ่อพักนํ้าสําเร็จรูป 
จํานวน   3  บ่อพัก ฝา
ปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรมี
ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 38 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 111 
ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า คสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 38 เมตร 
บ่อพักนํ้าสําเร็จรูป 
จํานวน 5 บ่อพัก ฝา
ปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก 
รวมพื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
413 ตารางเมตร

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่
ที่ 12  โดยเริ่มจาก
ถนนลาดยางสายกลาง
หมู่บ้าน   โดยแบ่ง 2 
ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรมี
ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 76 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 302 
ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า คสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 25  
เมตร 
บ่อพักนํ้าสําเร็จรูป 
จํานวน   3  บ่อพัก ฝา
ปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรมี
ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 38 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 111 
ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายนํ้า คสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 38 เมตร 
บ่อพักนํ้าสําเร็จรูป 
จํานวน 5 บ่อพัก ฝา
ปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก 
รวมพื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
413 ตารางเมตร

500,000

วันที่พิมพ์ : 1/11/2561  13:40:38 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายวัดบาง
ปลา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 
5 
ตําบลบางปลา โดยมี
ความกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวม
ระยะทาง 208 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,248  
ตารางเมตร

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝาท่อระบายนํ้า
รางตัวยู คสล. ชนิด
ตะแกรงเหล็กบริเวณ
ซอย ดอนกระต่าย หมู่
ที่ 6 ตําบลบางปลา ฝา
ตะแกรงเหล็กมีขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 
1.00 เมตร  จํานวน  
29 ท่อน

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายวัดบาง
ปลา หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 
5 
ตําบลบางปลา โดยมี
ความกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวม
ระยะทาง 208 เมตร 
พื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,248  
ตารางเมตร

500,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมฝาท่อระบายนํ้า
รางตัวยู คสล. ชนิด
ตะแกรงเหล็กบริเวณ
ซอย ดอนกระต่าย หมู่
ที่ 6 ตําบลบางปลา ฝา
ตะแกรงเหล็กมีขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 
1.00 เมตร  จํานวน  
29 ท่อน

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกระดับถนน
ภายในหมู่บ้านสาย
เลียบแม่นํ้าท่าจีน หมู่ที่ 
2 ตําบลบางปลา โดย
เริ่มจากศาลากลางหมู่
บ้านจนสิ้นสุดทางเข้า
บ้านนายสุทิน  ชัยรัตน์ 
โดยแบ่ง 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรมี
ขนาด กว้าง 5.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หนา 0.15 
เมตร  ระยะทาง 200 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า 
พี.วี.ซี ศก. 10 นิ้ว 
จํานวน 1 จุด ยาว 
12.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรมี
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ระยะทาง  42 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
336 ตารางเมตร  รวม
ระยะทาง 242 เมตร 
รวมพื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,336 ตารางเมตร

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกระดับถนน
ภายในหมู่บ้านสาย
เลียบแม่นํ้าท่าจีน หมู่ที่ 
2 ตําบลบางปลา โดย
เริ่มจากศาลากลางหมู่
บ้านจนสิ้นสุดทางเข้า
บ้านนายสุทิน  ชัยรัตน์ 
โดยแบ่ง 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรมี
ขนาด กว้าง 5.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หนา 0.15 
เมตร  ระยะทาง 200 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า 
พี.วี.ซี ศก. 10 นิ้ว 
จํานวน 1 จุด ยาว 
12.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรมี
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ระยะทาง  42 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 
เมตร พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
336 ตารางเมตร  รวม
ระยะทาง 242 เมตร 
รวมพื้นที่ก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,336 ตารางเมตร

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกระดับถนน
สายเลียบคลองบางวัว 
หมู่ที่ 1 ตําบลบางปลา 
โดยมีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 
เมตรพร้อมผิวจราจร
ลูกรัง หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มก่อสร้างเชื่อม
ต่อจากถนนยกระดับ
เดิมจนสิ้นสุดระยะทาง 
260 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,300 ตารางเมตร

450,000

โครงการลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านสายเลียบคลอง
ท่าสาร  หมู่ที่ 15 ตําบล
บางปลา   โดยลงหิน
คลุกซ่อมแซมถนนสาย
เลียบคลองท่าสาร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบด
อัดแน่น โดยมีขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  โดยเริ่ม
จากแยกสะพานสานิ
ชจนสิ้นสุดเชื่อมเขต
หมู่ที่ 11 รวมระยะทาง 
1,080 เมตร

460,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 1,744,000

รวม 11,997,443 10,000 690,000 420,000 11,161,240 480,800 2,338,360 4,037,997
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกระดับถนน
สายเลียบคลองบางวัว 
หมู่ที่ 1 ตําบลบางปลา 
โดยมีขนาดกว้าง 5.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 
เมตรพร้อมผิวจราจร
ลูกรัง หนา 0.15 เมตร 
โดยเริ่มก่อสร้างเชื่อม
ต่อจากถนนยกระดับ
เดิมจนสิ้นสุดระยะทาง 
260 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,300 ตารางเมตร

450,000

โครงการลงหินคลุก
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านสายเลียบคลอง
ท่าสาร  หมู่ที่ 15 ตําบล
บางปลา   โดยลงหิน
คลุกซ่อมแซมถนนสาย
เลียบคลองท่าสาร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งบด
อัดแน่น โดยมีขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  โดยเริ่ม
จากแยกสะพานสานิ
ชจนสิ้นสุดเชื่อมเขต
หมู่ที่ 11 รวมระยะทาง 
1,080 เมตร

460,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 50,000 8,600 58,600

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,844,000

รวม 196,900 13,667,260 45,000,000
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