
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 84,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,162,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

135,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 436,800 361,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 596,680 870,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 84,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,162,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

135,000

สํารองจ่าย 400,000

เบียยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,059,200 2,059,200

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 756,000 1,553,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 192,000

เงินเดือนพนักงาน 3,279,640 4,746,320

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

130,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 182,105

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการ “อบต.ดอน
ยาวใหญ่สัญจร”
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาท้องและ
ผู้บริหารท้องถิน

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
โครงการ รักษ์นํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.ดอนยาว
ใหญ่

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 252,000 336,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 170,000 352,105

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการ “อบต.ดอน
ยาวใหญ่สัญจร”

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อปพร.

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000 260,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาท้องและ
ผู้บริหารท้องถิน

10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ รักษ์นํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา อบต.ดอนยาว
ใหญ่

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีบุญบังไฟ 100,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

20,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิน แผนการดําเนิน
งาน

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร

30,000

โครงการชมรมคนรัก
กีฬาตําบลดอนยาว
ใหญ่

20,000

โครงการตังจุดบริการ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่
โครงการบริหารจัดการ
ขยะ 100,000

โครงการประดิษฐ์ของ
ชําร่วย 10,000

โครงการประเพณี
ฉลองชัยชนะท้าวสุ
รนารีและของดีอําเภอ
โนนแดง (บวงสรวงย่า
โม)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีบุญบังไฟ 100,000

โครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

20,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิน แผนการดําเนิน
งาน

20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร

30,000

โครงการชมรมคนรัก
กีฬาตําบลดอนยาว
ใหญ่

20,000

โครงการตังจุดบริการ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 25,000 25,000

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่

25,000 25,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ 100,000

โครงการประดิษฐ์ของ
ชําร่วย 10,000

โครงการประเพณี
ฉลองชัยชนะท้าวสุ
รนารีและของดีอําเภอ
โนนแดง (บวงสรวงย่า
โม)

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

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 50,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

โครงการผลิตสินค้าที
ทําจากพืชสมุนไพร 10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและพนักงาน
จ้าง

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000

โครงการเยาวชนห่าง
ไกลเอดส์ 30,000

โครงการ
รณรงค์/ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและการคุม
กําเนิด

20,000

โครงการ
รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังโรคติดต่อต่าง ๆ 
ในพืนที

10,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออก
พรรษา (ตักบาตรโทโว
โรหณะ)

5,000

โครงการรดนําดําหัวผู้
สูงอายุและวัน
สงกรานต์

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เลียงสัตว์เศรษฐกิจ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 50,000

โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 30,000 30,000

โครงการผลิตสินค้าที
ทําจากพืชสมุนไพร 10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและพนักงาน
จ้าง

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000

โครงการเยาวชนห่าง
ไกลเอดส์ 30,000

โครงการ
รณรงค์/ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและการคุม
กําเนิด

20,000

โครงการ
รณรงค์/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังโรคติดต่อต่าง ๆ 
ในพืนที

10,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาวันออก
พรรษา (ตักบาตรโทโว
โรหณะ)

5,000

โครงการรดนําดําหัวผู้
สูงอายุและวัน
สงกรานต์

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เลียงสัตว์เศรษฐกิจ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาแข่งขันระดับ
อําเภอ/จังหวัด/ประเทศ

30,000

โครงการส่งเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันมาฆบูชา)

5,000

โครงการส่งเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันวิสาขบูชา)

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปอาหาร 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลียงสัตว์ปีก 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

362,500

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การรักษาสิง
แวดล้อมชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมนัก
กีฬาแข่งขันระดับ
อําเภอ/จังหวัด/ประเทศ

30,000

โครงการส่งเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันมาฆบูชา)

5,000

โครงการส่งเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา(วันวิสาขบูชา)

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การปลูกผักปลอดสาร
พิษ

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปอาหาร 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลียงสัตว์ปีก 10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

362,500

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การรักษาสิง
แวดล้อมชุมชน

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

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิน แก่ผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราช
การ พ.ศ. 2540
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 887,755

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 60,000

วัสดุอืน 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิน แก่ผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราช
การ พ.ศ. 2540

20,000 20,000

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,000 42,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 125,000 125,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 55,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 887,755

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 160,000

วัสดุอืน 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือชันวาง
วารสาร 5,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก บาน
เลือน 2 บาน 10,000

ค่าจัดซือทีแขวน
หนังสือพิมพ์ 3,000

ค่าจัดซือบอร์ดจัด
นิทรรศการ 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์หัว
เข็ม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียงแบบพกพา 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองตัด
วัชพืช 8,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองเล่น
สนามกลางแจ้ง พร้อม
ติดตัง

60,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
หมู่ที 6

119,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 1 144,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 10 119,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือชันวาง
วารสาร 5,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก บาน
เลือน 2 บาน 10,000

ค่าจัดซือทีแขวน
หนังสือพิมพ์ 3,000

ค่าจัดซือบอร์ดจัด
นิทรรศการ 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์หัว
เข็ม 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียงแบบพกพา 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองตัด
วัชพืช 8,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองเล่น
สนามกลางแจ้ง พร้อม
ติดตัง

60,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก) 
หมู่ที 6

119,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 1 144,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 10 119,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 11 150,800

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 2 98,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 3 114,100

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 4 102,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 8 104,600

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 9 77,100

ก่อสร้างถนนดินเสริม
หินคลุก หมู่ที 5 103,700

ก่อสร้างถนนดินเสริม
หินคลุก หมู่ที 7 151,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมถนน 300,000

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมอาคารหรือส่วน
ประกอบของอาคาร

200,000

โครงการซ่อม
แซม/ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

250,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,520,000

รวม 5,896,200 148,000 415,000 200,000 4,246,485 50,000 110,000 4,423,755
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 11 150,800

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 2 98,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 3 114,100

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 4 102,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 8 104,600

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 9 77,100

ก่อสร้างถนนดินเสริม
หินคลุก หมู่ที 5 103,700

ก่อสร้างถนนดินเสริม
หินคลุก หมู่ที 7 151,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมถนน 300,000

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมอาคารหรือส่วน
ประกอบของอาคาร

200,000

โครงการซ่อม
แซม/ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

250,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,520,000

รวม 310,000 9,200,560 25,000,000
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