
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 164,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,326,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 140,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,449,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,600 127,000 117,320 706,340 168,360

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 13,950 24,000 24,000 51,550

เงินเดือนพนักงาน 311,640 606,960

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 164,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,326,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 140,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,449,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,023,200 2,023,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 595,050 117,320 1,000,860 2,977,850

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 16,560 16,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 61,180 24,000 97,900 296,580

เงินเดือนพนักงาน 501,010 207,240 2,837,760 4,464,610

เงินประจําตําแหน่ง 204,000 246,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 250,000 150,000 450,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

5,000 15,000 15,000

โครการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

10,000

โครงการ วัน อปพร

โครงการ อบต.เคลือน
ที

โครงการกิจกรรม 5 ส

โครงการเกษตร
อินทรีย์เพือชีวิตพอ
เพียง

5,000

โครงการเข้าวัดฟัง
ธรรมเทศน์มหาชาติ 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
นิคมห้วยผึง

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลห้วยผึงคัพ  
ครังที 5 ประจําปี พ.ศ
.2561

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 78,000 78,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 602,000 250,000 700,000 2,402,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทังใน
และนอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอณาจักร

10,000 10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

15,000 150,000 200,000

โครการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

10,000

โครงการ วัน อปพร 5,000 5,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 10,000 10,000

โครงการกิจกรรม 5 ส 3,000 3,000

โครงการเกษตร
อินทรีย์เพือชีวิตพอ
เพียง

5,000

โครงการเข้าวัดฟัง
ธรรมเทศน์มหาชาติ 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
นิคมห้วยผึง

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลห้วยผึงคัพ  
ครังที 5 ประจําปี พ.ศ
.2561

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข็งขัน
ฟุตบอล 7 คน  อบต
.นิคมห้วยผึงคัพ

30,000

โครงการแข่งขันยิงจุด
โทษ อบต.นิคมห้วยผึง
คัพ

10,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส ไทห้วยผึงมีสุข 3,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลนิคมห้วยผึง

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 5,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ  5 ธันวาคม 
2560

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
2561
โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการติดตาม
ประเมินผลการเกษตร
ตามแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง(หลุมพอเพียง)

5,000

โครงการถนนสายบุญ 5,000

โครงการทําบุญตัก
บาตร วันวิสาขบูชา 5,000

โครงการเทิดทูล
สถาบัน

โครงการนิเทศภายใน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข็งขัน
ฟุตบอล 7 คน  อบต
.นิคมห้วยผึงคัพ

30,000

โครงการแข่งขันยิงจุด
โทษ อบต.นิคมห้วยผึง
คัพ

10,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส ไทห้วยผึงมีสุข 3,000

โครงการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี 5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ตําบลนิคมห้วยผึง

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 5,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ  5 ธันวาคม 
2560

5,000 5,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 
2561

5,000 5,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรม

5,000 5,000

โครงการติดตาม
ประเมินผลการเกษตร
ตามแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง(หลุมพอเพียง)

5,000

โครงการถนนสายบุญ 5,000

โครงการทําบุญตัก
บาตร วันวิสาขบูชา 5,000

โครงการเทิดทูล
สถาบัน 10,000 10,000

โครงการนิเทศภายใน 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน

โครงการประกวดห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการประชุม
ประชาคมเพือทบทวน
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

5,000

โครงการประฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการผ่าตัดทําหมัน 
สุนัข - แมว 5,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน

5,000

โครงการฝึกอบรมสัม
นาพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนาผู้เรียน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการเยียมบ้าน
สานสัมพันธ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองนักเรียน 2,000 2,000

โครงการประกวดห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

1,000 1,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2,000 2,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพือทบทวน
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

5,000

โครงการประฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิน 1,000 1,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 10,000 10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000 30,000

โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการผ่าตัดทําหมัน 
สุนัข - แมว 5,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน

5,000

โครงการฝึกอบรมสัม
นาพัฒนาบุคลากร 200,000 200,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนาผู้เรียน 20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว

10,000

โครงการเยียมบ้าน
สานสัมพันธ์ 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
โครงการรดนําดําหัว
ประเพณีงานสงกรานต์ 5,000

โครงการร่วมกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

โครงการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว 10,000

โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคม
ห้วผึงและผู้บริหารท้อง
ถิน

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวันผู้สูงอายุ 40,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ระดับประถมวัย
โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้
ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปผล
ผลิตทางการเกษตร

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครูปฐมวัย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนัก
เรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการรดนําดําหัว
ประเพณีงานสงกรานต์ 5,000

โครงการร่วมกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา 4,000 4,000

โครงการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว 10,000

โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคม
ห้วผึงและผู้บริหารท้อง
ถิน

300,000 300,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 10,000 10,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 40,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 2,000 2,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ระดับประถมวัย 2,000 2,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้
ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

2,000 2,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปผล
ผลิตทางการเกษตร

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครูปฐมวัย

2,000 2,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนัก
เรียน

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้างฝาย
ชะลอนํา(ฝายมีชีวิต) 75,000

โครงการสวดมนต์ข้าม
ปี 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญข้าวจี 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญข้าว
ประดับดิน

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญคูณลาน 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญออก
พรรษา

5,000

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยเพือ
ความปรองดอง
สมานฉันท์

5,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพพนักงาน
โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

489,800 489,800

โครงการสร้างฝาย
ชะลอนํา(ฝายมีชีวิต) 75,000

โครงการสวดมนต์ข้าม
ปี 10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญข้าวจี 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญข้าว
ประดับดิน

5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญคูณลาน 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญออก
พรรษา

5,000

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยเพือ
ความปรองดอง
สมานฉันท์

5,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพพนักงาน 5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร 3,000 3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,000 65,000 70,000 285,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 50,000 55,000

วันทีพิมพ์ : 28/11/2560  11:34:52 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 200,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 220,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 320,000

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
ประจําสํานักงาน 
จํานวน  5  ตัว

15,000

โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 4,500

โครงการรจัดซือ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือ
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000

โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 511,680 511,680

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 140,000 390,000

วัสดุอืน 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 320,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือเก้าอี
ประจําสํานักงาน 
จํานวน  5  ตัว

15,000

โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 8,000 8,000 25,000 45,500

โครงการรจัดซือ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือ
คอมพิวเตอร์ 112,000 112,000

โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 32,000 16,000 64,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000

โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือตู้เย็น 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 13 คิวบิกฟุต

โครงการจัดซือถังต้ม
นําแม่เหล็กไฟฟ้า
โครงการจัดซือเลือย
ยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือโทรโข่ง

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซือกล้อง
ส่องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสําราญ  หมู่ที 
9 
ซอยบ้านนายผัน  เวียง
สมุทร

159,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสําราญหมู่ที 
9  ซอยสวนป่า

1,324,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูเงิน หมู่ที 11

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไทรงามหมู่ที 10

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทับช้างหมู่ที 
5

200,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองกกโพ หมู่ที 
2 เชือม หมู่ที 5

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซือตู้เย็น 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 13 คิวบิกฟุต

19,000 19,000

โครงการจัดซือถังต้ม
นําแม่เหล็กไฟฟ้า 12,000 12,000

โครงการจัดซือเลือย
ยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซือโทรโข่ง 3,400 3,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซือกล้อง
ส่องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสําราญ  หมู่ที 
9 
ซอยบ้านนายผัน  เวียง
สมุทร

159,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสําราญหมู่ที 
9  ซอยสวนป่า

1,324,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูเงิน หมู่ที 11

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไทรงามหมู่ที 10

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนทับช้างหมู่ที 
5

200,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองกกโพ หมู่ที 
2 เชือม หมู่ที 5

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง สายทางเข้า
บ่อขยะ หมู่ที 11

8,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 10

14,800

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 11 
ซอยบ้าน นายจักรวาล  
สีทอง

4,300

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 13 
(ขึนภูทําใหม่)

124,200

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 13 
สายเชือมบ้านโนนสวน
แก้ว

23,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 15 
เชือม เขตหมู่ที 13

9,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 15 
เชือมถนนหมายเลข 
12 (บ้านโนนสวน
แก้ว)

26,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 9 - 
ถนนคอนกรีตบ้าน
หนองอีบุตร

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง สายทางเข้า
บ่อขยะ หมู่ที 11

8,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 10

14,800

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 11 
ซอยบ้าน นายจักรวาล  
สีทอง

4,300

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 13 
(ขึนภูทําใหม่)

124,200

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 13 
สายเชือมบ้านโนนสวน
แก้ว

23,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 15 
เชือม เขตหมู่ที 13

9,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 15 
เชือมถนนหมายเลข 
12 (บ้านโนนสวน
แก้ว)

26,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรัง หมู่ที 9 - 
ถนนคอนกรีตบ้าน
หนองอีบุตร

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที 1 
-ถนนลาดยางสาย
สมเด็จ - บัวขาว

9,800

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายรอบหมู่
บ้านหมู่ที 11

19,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายเรียบ
คลองชลประทาน - รร
.นิคมหนองแก้ว หมู่ที 
2

3,300

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังหมู่ที 12 
สายสวนปาล์ม - รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที 1

27,200

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังหมู่ที 5 สาย
หนองหัวช้าง - บ้านนา
หัวเมย

12,000

โครงการปรับเกรด
ถนนดิน หมู่ที 2 สาย
บ้าน น.ส.แคทริยา  
มงคลเคหา

4,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 5,478,000 999,550 282,000 2,292,100 465,000 723,960 2,541,850 257,860
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที 1 
-ถนนลาดยางสาย
สมเด็จ - บัวขาว

9,800

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายรอบหมู่
บ้านหมู่ที 11

19,000

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายเรียบ
คลองชลประทาน - รร
.นิคมหนองแก้ว หมู่ที 
2

3,300

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังหมู่ที 12 
สายสวนปาล์ม - รอบ
หมู่บ้าน หมู่ที 1

27,200

โครงการปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังหมู่ที 5 สาย
หนองหัวช้าง - บ้านนา
หัวเมย

12,000

โครงการปรับเกรด
ถนนดิน หมู่ที 2 สาย
บ้าน น.ส.แคทริยา  
มงคลเคหา

4,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 692,000 692,000

รวม 3,706,720 787,560 9,465,400 27,000,000
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