
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 92,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 137,000 220,000 394,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 580,000 615,000 1,635,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 92,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

160,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,405,300 2,405,300

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 43,000 43,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 950,000 1,701,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 94,000 94,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 168,000

เงินเดือนพนักงาน 2,750,000 5,580,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 310,000 310,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 114,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 70,000 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
นิทรรศการและแสดง
ผลงานด้านการศึกษา
ของเด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมวิชาการและความ
รู้แก่ประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

508,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางการ
จราจรในช่วง เทศกาล
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

390,000 680,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 110,000 140,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
นิทรรศการและแสดง
ผลงานด้านการศึกษา
ของเด็ก

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมการป้องกันและ
รักษาสุขภาพของ
ประชาชน

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมวิชาการและความ
รู้แก่ประชาชน

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

508,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางการ
จราจรในช่วง เทศกาล
ต่างๆ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.พบ
ประชาชน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการทําบุญ
เทศกาลเข้าพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด 120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
รถรับส่งเด็กผู้ด้อย
โอกาส

96,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลือน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างฝาย
เฉลิมพระกียรติฯ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการบําบัดฟืนฟูผู้
เสพยาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร อบ
ต.เมืองใหม่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รม อปพร. และทีมกู้
ชีพกู้ภัยตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการทําบุญ
เทศกาลเข้าพรรษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กีฬาต้านยาเสพติด 120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
รถรับส่งเด็กผู้ด้อย
โอกาส

96,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลือน
โครงการตามแนวพระ
ราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการก่อสร้างฝาย
เฉลิมพระกียรติฯ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

150,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการบําบัดฟืนฟูผู้
เสพยาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากร อบ
ต.เมืองใหม่

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 330,000 540,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รม อปพร. และทีมกู้
ชีพกู้ภัยตําบล

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในชุมชน(อสม)

15,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สตรี 15,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคไข้
เลือดออก

60,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินสาธารณ
ประโยชน์

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้
ยากจน และผู้ด้อย
โอกาส

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพเพือแก้ไขปัญหา
ความยากจน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนาผู้สูง
อายุ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการผู้ด้อย
โอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพ
ในชุมชน(อสม)

15,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สตรี 15,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคไข้
เลือดออก

60,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันและ
การควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตทีดินสาธารณ
ประโยชน์

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้
ยากจน และผู้ด้อย
โอกาส

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพเพือแก้ไขปัญหา
ความยากจน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนาผู้สูง
อายุ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการผู้ด้อย
โอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน

60,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายเพือการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และ
อืนๆ

ค่าใช้จ่ายเพือป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 20,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 763,500

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

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

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน

60,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายเพือการ
ประเมินวิทยฐานะ,การ
ประเมินองค์กร,การ
ประเมินบุคคล และ
อืนๆ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายเพือป้องกัน
และบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 105,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 763,500

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 210,000 270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000

ค่าไฟฟ้า 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซ์อตู้เอกสารบาน
เลือนกระจก

จัดซือเครืองเจาะ
กระดาษ

จัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง

จัดซือตู้เอกสาร 15 
ลินชัก

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด

จัดซือตู้เอกสารบาน
เลือนกระจก

จัดซือพัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิเตอร์ 29,000 29,000

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองเครืองปรินเตอร์ 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองคอลิงเจาะถนน 100,000

เทปวัดระยะ 6,000

ไม้สตาฟฟ์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 130,000 130,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000

ค่าไฟฟ้า 188,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซ์อตู้เอกสารบาน
เลือนกระจก 10,000 10,000

จัดซือเครืองเจาะ
กระดาษ 4,500 4,500

จัดซือตู้เก็บชุดดับเพลิง 5,000 5,000

จัดซือตู้เอกสาร 15 
ลินชัก 5,000 5,000

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิด 10,000 10,000

จัดซือตู้เอกสารบาน
เลือนกระจก 5,000 5,000

จัดซือพัดลมติดผนัง 4,500 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิเตอร์ 29,000 87,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 29,000 29,000

เครืองเครืองปรินเตอร์ 5,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครืองคอลิงเจาะถนน 100,000

เทปวัดระยะ 6,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ 4,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตลาด
ริมทาง 500,000

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับผู้พิการ 50,000

โครงการก่อสร้างศาลา
พักริมทาง 250,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพันธ์การจัด
ซือจัดจ้าง

100,000

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา 200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านชมพูทองถึง
ถนนลาดยาง ทางหลวง
สาย 228 (หลัง อบต
.เมืองใหม่)

600,800

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิส บ้านหนอง
ม่วง

600,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายท่อนํา
ประปา บ้านม่วงแก้ว 200,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกองช่าง 100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุมเอนก
ประสงค์

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 55,000 1,440,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ 4,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างตลาด
ริมทาง 500,000

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดสําหรับผู้พิการ 50,000

โครงการก่อสร้างศาลา
พักริมทาง 250,000

โครงการก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพันธ์การจัด
ซือจัดจ้าง

100,000

โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา 200,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านชมพูทองถึง
ถนนลาดยาง ทางหลวง
สาย 228 (หลัง อบต
.เมืองใหม่)

600,800

โครงการก่อสร้างบล็อค
คอนเวิส บ้านหนอง
ม่วง

600,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายท่อนํา
ประปา บ้านม่วงแก้ว 200,000

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกองช่าง 100,000

โครงการปรับปรุง
อาคารหอประชุมเอนก
ประสงค์

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 17,000 17,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,500 1,560,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

รวม 7,506,700 180,000 320,000 330,000 4,322,000 1,352,000 340,000 5,235,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

รวม 415,000 10,216,300 30,217,000
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