
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 709,632

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,820,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 97,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

758,772

สํารองจ่าย 1,052,796

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,371,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,760 437,160 1,574,040 446,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 21,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000 54,000 211,200 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 709,632

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,820,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 97,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

758,772

สํารองจ่าย 1,052,796

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,371,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินค่าตอบแทนอื่น 95,040 95,040

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,116,040 3,116,040

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

95,040 95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 48,000 48,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,862,400 3,343,560 8,149,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 48,000 114,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 180,000 290,400 831,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 530,160 1,602,720 927,000

เงินอื่นๆ 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 85,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

85,260 135,000 25,000 113,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 60,000 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 190,000 500,000 240,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําคอก
ขยะโครงเหล็ก 180,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ 
 กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

3,500,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(7) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่มพูนความ
รู้ พัฒนาทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
    
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,189,440 2,060,760 7,106,960 13,417,040

เงินอื่นๆ 339,600 406,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 363,600 574,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 120,000 186,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

438,000 360,000 200,000 1,213,560 2,569,820

ค่าเช่าบ้าน 468,000 626,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 185,000 150,000 40,000 390,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 300,000 750,000 300,000 580,000 2,860,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําคอก
ขยะโครงเหล็ก 180,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ 
 กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ

3,500,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)

5,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(7) ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่มพูนความ
รู้ พัฒนาทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
    
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

550,000 550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
น่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ 
และเตรียมความพร้อม
การแก้ไขโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรม อปพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
น่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ 
และเตรียมความพร้อม
การแก้ไขโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรม อปพร 30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:33:09 หน้า : 6/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการ
เกษตร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์นํ้า

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สมุนไพรเพื่อการ
เกษตร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการ
เกษตร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์นํ้า

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
ใช้สมุนไพรเพื่อการ
เกษตร

20,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:33:09 หน้า : 8/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานด้านการ
เกษตร และวิถีพอเพียง

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีพ
ศิลปกรรม หลักสูตร 
กัดกระจกเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร ทํา
เสื้อยืดผ้าบาติก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพบริการ"หลักสูตร 
ช่างตัดผมสุภาพ
บุรุษ(ตัดผมนักเรียน
ทรงพื้นฐาน)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสวน
สาธารณะ/สวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานด้านการ
เกษตร และวิถีพอเพียง

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีพ
ศิลปกรรม หลักสูตร 
กัดกระจกเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร ทํา
เสื้อยืดผ้าบาติก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพบริการ"หลักสูตร 
ช่างตัดผมสุภาพ
บุรุษ(ตัดผมนักเรียน
ทรงพื้นฐาน)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสวน
สาธารณะ/สวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

120,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสํารวจขึ้น
ทะเบียนและทําบัตร
ประจําตัวสุนัขและแมว

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ-สถ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 70,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (หน่วย
ตรวจสอบภายใน )

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดที่ดิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา 
อบต.หินเหล็กไฟ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปนิธานศาสตราจารย์ 
ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

120,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสํารวจขึ้น
ทะเบียนและทําบัตร
ประจําตัวสุนัขและแมว

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ-สถ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 130,000 250,000 560,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (หน่วย
ตรวจสอบภายใน )

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดที่ดิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา 
อบต.หินเหล็กไฟ

1,500,000 1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของ อบต.หิน
เหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรม
ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา     
            วัน
อาสาฬหบูชา

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมรัก
การอ่าน
โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการให้
แก่เด็กปฐมวัย
โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีไทย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของ อบต.หิน
เหล็กไฟ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

12,000 12,000

โครงการจัดกิจกรรม
ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา     
            วัน
อาสาฬหบูชา

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมรัก
การอ่าน

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์และส่ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการให้
แก่เด็กปฐมวัย

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีไทย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพและการส่ง
เสริมอาชีพสําหรับ
สําหรับผู้สูงอายุ

300,000

โครงการผ่าตัดทําหมัน
สุนัข - แมวไม่มีเจ้า
ของ หรือสุนัข - แมวมี
เจ้าของที่ด้อยโอกาส
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การดําเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ปี 2560-2563

50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

130,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน

5,000 5,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพและการส่ง
เสริมอาชีพสําหรับ
สําหรับผู้สูงอายุ

300,000

โครงการผ่าตัดทําหมัน
สุนัข - แมวไม่มีเจ้า
ของ หรือสุนัข - แมวมี
เจ้าของที่ด้อยโอกาส
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การดําเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี ปี 2560-2563

50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

130,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

1,000 1,000

โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน

75,000 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์
โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ 
DSPM

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 100,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 40,000 72,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 18,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000 100,000 500,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์

50,000 50,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ 
DSPM

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,269,000 2,269,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 280,000 50,000 200,000 445,000 1,135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 90,000 312,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 35,000 5,000 80,000 173,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 219,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 400,000 220,000 1,430,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 80,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 70,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000 40,000

วัสดุอื่น 5,000 350,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000 20,000 25,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพ่นละอองฝอย 
ULV

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,825,000 2,825,000

วัสดุการเกษตร 75,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 75,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 50,000 350,000 540,000

วัสดุอื่น 10,000 375,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 12,000 20,000 50,000 137,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000 15,000 25,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 950,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000 45,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 15,000 18,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพ่นละอองฝอย 
ULV

39,000 39,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) 28,000 28,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้าน
ตอเกตุ

1,456,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองตาแววพัฒนา

673,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองเสือดํา

261,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ

1,013,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 
15 บ้านหนองขอน
เหนือ

1,997,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 
บ้านหนองนกน้อย

335,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์

212,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน

589,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่
ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา

587,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 
13 บ้านโชคพัฒนา

273,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้าน
ตอเกตุ

1,456,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองตาแววพัฒนา

673,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองเสือดํา

261,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 
บ้านหนองซอ

1,013,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 
15 บ้านหนองขอน
เหนือ

1,997,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 
บ้านหนองนกน้อย

335,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์

212,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน

589,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่
ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา

587,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 
13 บ้านโชคพัฒนา

273,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง (ต้น
ไทร) หมู่ที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์

706,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน

447,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพชรนํ้าหนึ่ง2- 
เพชรนํ้าหนึ่ง1 หมู่ที่ 9  
                       บ้าน
ขอนทอง

1,403,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์

581,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา

249,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ

1,898,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่
ที่ 5 บ้านหนองคร้า

336,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 
6 บ้านหนองซอ

387,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 
บ้านขอนทอง

515,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง (ต้น
ไทร) หมู่ที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์

706,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน

447,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพชรนํ้าหนึ่ง2- 
เพชรนํ้าหนึ่ง1 หมู่ที่ 9  
                       บ้าน
ขอนทอง

1,403,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์

581,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา

249,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ

1,898,300

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่
ที่ 5 บ้านหนองคร้า

336,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 
6 บ้านหนองซอ

387,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 
บ้านขอนทอง

515,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบถนนบายพาส 
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะเภา

643,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม – 
หนองนกน้อย หมู่ที่ 
12 บ้านสามพันนาม

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 
บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

281,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 
5 บ้านหนองคร้า

744,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา

290,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสําราญรักษ์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) 
หมู่ 8 บ้านหนองเสือดํา

683,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยป่าสน 
หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

798,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 
2 (ต่อจากโครงการ) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ดํา

439,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบถนนบายพาส 
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ตะเภา

643,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม – 
หนองนกน้อย หมู่ที่ 
12 บ้านสามพันนาม

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 
บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

281,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 
5 บ้านหนองคร้า

744,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา

290,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสําราญรักษ์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) 
หมู่ 8 บ้านหนองเสือดํา

683,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยป่าสน 
หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

798,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 
2 (ต่อจากโครงการ) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ดํา

439,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 11 
บ้านตอเกตุ

43,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยต้นยาง  หมู่
ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย

1,085,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยปิ่นทอง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ดํา

115,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอย
ปาริฉัตร หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ

1,219,700

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยต้น
ไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ

542,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์
พี่น้อง หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองสมอ

186,700

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. และฝาตะแกรง
เหล็กปิดบ่อพัก ซอย
ศาลา หมู่ที่ 9  บ้าน
ขอนทอง

336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 11 
บ้านตอเกตุ

43,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยต้นยาง  หมู่
ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย

1,085,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยปิ่นทอง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ดํา

115,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ซอย
ปาริฉัตร หมู่ที่ 14 
บ้านหนองสมอ

1,219,700

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยต้น
ไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ

542,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์
พี่น้อง หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองสมอ

186,700

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. และฝาตะแกรง
เหล็กปิดบ่อพัก ซอย
ศาลา หมู่ที่ 9  บ้าน
ขอนทอง

336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล
. และฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ 
หมู่ที่ 10  บ้านหนอง
ขอนใต้

702,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ทรงแชมเปญและถัง
กรองสนิมเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

846,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ทรงลูกบอลและถัง
กรองสนิมเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ซอย
เลียบบายพาส หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

711,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
มอญ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน

765,300

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอยมล
เทียน หมู่ที่ 16  บ้าน
หนองตาแววพัฒนา

138,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมต่อเติมศาลาคนรัก
สุขภาพ และก่อสร้าง
ห้องนํ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า

420,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระหลวง หมู่ที่ 
16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

408,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล
. และฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ 
หมู่ที่ 10  บ้านหนอง
ขอนใต้

702,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ทรงแชมเปญและถัง
กรองสนิมเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

846,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ทรงลูกบอลและถัง
กรองสนิมเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ซอย
เลียบบายพาส หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

711,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
มอญ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน

765,300

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ซอยมล
เทียน หมู่ที่ 16  บ้าน
หนองตาแววพัฒนา

138,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมต่อเติมศาลาคนรัก
สุขภาพ และก่อสร้าง
ห้องนํ้า หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า

420,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระหลวง หมู่ที่ 
16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

408,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ละ 20,000 บาท ( 
3 โครงการ/หมู่บ้าน) 
จํานวน 16 หมู่บ้าน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี

1,730,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
หัวหิน

950,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 
โรงเรียน

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
หัวหิน โครงการส่งเสริ
มนวัตกรรมจาก
ผลิตผลในพื้นที่อําเภอ
หัวหิน

50,000

รวม 15,275,800 3,287,800 2,769,180 28,690,680 445,000 850,000 7,720,240 2,119,280
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
หมู่ละ 20,000 บาท ( 
3 โครงการ/หมู่บ้าน) 
จํานวน 16 หมู่บ้าน

320,000 320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี

1,730,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
หัวหิน

950,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 
โรงเรียน

4,950,000 4,950,000

อุดหนุนสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
หัวหิน โครงการส่งเสริ
มนวัตกรรมจาก
ผลิตผลในพื้นที่อําเภอ
หัวหิน

50,000

รวม 2,943,440 16,131,460 1,600,000 23,517,120 105,350,000
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