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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 6/10/2558  10:12:38 หน้า : 2/16

240,000130,000

125,00050,000

344,400218,400

220,000220,000

3,582,6002,295,700

60,00036,000

5,000

540,000324,000

42,20042,200

514,100514,100

86,40086,400

1,540,8001,540,800

42,20042,200

300,000

120,000

30,000

24,000

60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดอบรมผู้ใช้นําเพือ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายด้านคุ้มครอง
ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํา ทางเดิน
ทีสาธารณะรวมทัง
กําจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที

(3) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. และผู้นําชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดอบรมผู้ใช้นําเพือ
การเกษตร

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายด้านคุ้มครอง
ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางนํา ทางเดิน
ทีสาธารณะรวมทัง
กําจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บภาษีนอกสถานที

(3) โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง  คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. และผู้นําชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช

โครงการจัดงาน
"ประเพณีกินเข่าคํา"

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
โค้งยาง

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการขอ
รังวัดทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์กรรีพิพาท
หรือขอตรวจสอบแนว
เขตใหม่

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันต้นไม้แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์สิงแวดล้อม 5
ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์สิงแวดล้อม 12
สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์นํา รักษ์ดิน รักษ์
ลําตะคอง
ตามวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช

โครงการจัดงาน
"ประเพณีกินเข่าคํา"

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
โค้งยาง

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการขอ
รังวัดทีดินทีสาธารณ
ประโยชน์กรรีพิพาท
หรือขอตรวจสอบแนว
เขตใหม่

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันต้นไม้แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์สิงแวดล้อม 5
ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์สิงแวดล้อม 12
สิงหาคม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์นํา รักษ์ดิน รักษ์
ลําตะคอง
ตามวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ ผู้
ด้อยโอกาสตําบลโค้ง
ยาง

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย
กับประชาชน
ตําบลโค้งยาง

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มสตรีและกลุ่ม
ผู้นําชุมชน
ตําบลโค้งยาง

โครงการฝึกอบรมจัด
ตัง อปพร. อบต.โค้ง
ยาง

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. อบต.
โค้งยาง

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ

โครงการประเพณีลอย
กระทงพระประทีป

โครงการเตรียมความ
พร้อมประชาชนตําบล
โค้งยางเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2559

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ
12  สิงหา มหาราชินี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ ผู้
ด้อยโอกาสตําบลโค้ง
ยาง

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสาธารณภัย
กับประชาชน
ตําบลโค้งยาง

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกลุ่มสตรีและกลุ่ม
ผู้นําชุมชน
ตําบลโค้งยาง

โครงการฝึกอบรมจัด
ตัง อปพร. อบต.โค้ง
ยาง

โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. อบต.
โค้งยาง

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ

โครงการประเพณีลอย
กระทงพระประทีป

โครงการเตรียมความ
พร้อมประชาชนตําบล
โค้งยางเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2559

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ
12  สิงหา มหาราชินี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,000

10,000

10,000

2,000

50,000

30,000

20,000

20,000

190,400

10,000

10,000

50,000

15,000

โครงการอบรมเยาวชน
เกษตร

โครงการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

โครงการอบรมประชุม
สัมมนาเครือข่ายส่วน
ราชการ
ในอําเภอสูงเนินเพือ
การบูรณาการพัฒนา
ตําบลโค้งยาง

โครงการอบรมปฐม
นิเทศก์ผู้ปกครอง

โครงการอบรมด้าน
สุขภาพ "วันผู้สูงอายุ"
ประจําปี

โครงการอบรมจัดทํา
แปลงสาธิตการปลูกผัก
ไฮโดร-
โปรนิกส์

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์
ตําบลโค้งยาง

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตําบลโค้งยาง

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเพือ
พัฒนาการสมวัย

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,000

10,000

10,000

2,000

50,000

30,000

20,000

20,000

190,400

10,000

10,000

50,000

15,000

โครงการอบรมเยาวชน
เกษตร

โครงการอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

โครงการอบรมประชุม
สัมมนาเครือข่ายส่วน
ราชการ
ในอําเภอสูงเนินเพือ
การบูรณาการพัฒนา
ตําบลโค้งยาง

โครงการอบรมปฐม
นิเทศก์ผู้ปกครอง

โครงการอบรมด้าน
สุขภาพ "วันผู้สูงอายุ"
ประจําปี

โครงการอบรมจัดทํา
แปลงสาธิตการปลูกผัก
ไฮโดร-
โปรนิกส์

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้เลียงสัตว์
ตําบลโค้งยาง

โครงการอบรม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตําบลโค้งยาง

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีเพือ
พัฒนาการสมวัย

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

30,00025,00010,000

10,000

50,000

20,000

301,000

85,000

20,000

36,000

20,000

50,000

20,00030,00010,000

20,000

10,00030,0005,000

10,000

55,000

15,000

20,000

35,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายอืน

โครงการอบรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์ และการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ดโค้งยาง

โครงการอบรมส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยพืชสดบํารุง
ดิน

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,00030,000

50,000

175,000110,000

40,00030,000

50,000

20,000

301,000

85,000

50,00030,000

36,000

170,000150,000

50,000

140,00080,000

50,00030,000

155,000110,000

60,00050,000

55,000

15,000

20,000

35,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายอืน

โครงการอบรมส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์ และการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการอบรมส่งเสริม
การเพาะเห็ดโค้งยาง

โครงการอบรมส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยพืชสดบํารุง
ดิน

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

609,700

1,554,300

377,200

598,900

10,00050,00010,000

5,000

2,000

10,000

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับระดับ
ถนน คสล. บ้านขอน
สะตือ หมู่ที 2(สาย อบ
จ.เก่า)

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.โดยการเท
ทับ Asphaltic
congerte
(AC) บ้านกุดโคลน
หมู่ที 8

โครงการก่อสร้าง
บล็อคท่อเหลียม คสล.
บ้านขอนสะตือ  หมู่ที
2
(คลองเหมืองหว้า)

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านขอนสะตือ
หมู่ที  2 (สายคลอง
พาน)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองพิมพิ
แบบฉีดหมึก
(INKJET  Printer)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

609,700

1,554,300

377,200

598,900

120,00050,000

4,3004,300

35,00035,000

17,50012,500

10,00010,000

13,00011,000

110,000100,000

15,0005,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับระดับ
ถนน คสล. บ้านขอน
สะตือ หมู่ที 2(สาย อบ
จ.เก่า)

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร คสล.โดยการเท
ทับ Asphaltic
congerte
(AC) บ้านกุดโคลน
หมู่ที 8

โครงการก่อสร้าง
บล็อคท่อเหลียม คสล.
บ้านขอนสะตือ  หมู่ที
2
(คลองเหมืองหว้า)

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านขอนสะตือ
หมู่ที  2 (สายคลอง
พาน)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองพิมพิ
แบบฉีดหมึก
(INKJET  Printer)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,989,400305,00055,0004,428,600145,000334,000690,400534,000

480,00050,00010,000

120,0005,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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16,000,0007,288,600230,000

540,000

125,000

20,00020,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


