
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
)

96,094

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 86,296

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,985,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,036

สํารองจ่าย 630,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,958,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 120,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000

เงินเดือนพนักงาน 563,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบียประชุม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช
)

96,094

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 86,296

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,985,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

161,036

สํารองจ่าย 630,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,958,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000

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 411,120 1,174,656 1,705,776

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 14,500 74,500

เงินเดือนพนักงาน 393,600 1,839,660 3,724,620 6,521,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 84,000 294,000 462,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 100,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000
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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

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 200,000 125,000

-ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และอืน ๆ จํานวนเงิน 
3,000 บาท
-ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ จํานวนเงิน 
10,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์
และวารสารสิงพิมพ์
ต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนที
ภาษี

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา

ค่าใช้ในการอบรมและ
สัมมนา 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 229,200 349,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 15,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 437,000 429,800 1,241,800

-ค่าธรรมเนียมธนาคาร
และอืน ๆ จํานวนเงิน 
3,000 บาท
-ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ จํานวนเงิน 
10,000 บาท

13,000 13,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์
และวารสารสิงพิมพ์
ต่าง ๆ

29,200 29,200

ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนที
ภาษี 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และสัมมนา 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนา 40,000 40,000

ค่าใช้ในการอบรมและ
สัมมนา 30,000

ค่าเดินทางไปราชการ 80,000 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 200,000 200,000
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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

โครงการการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของ
รัฐบาล อําเภอ จังหวัด 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในตําบลและ
กิจกรรมของส่วน
ราชการอืนๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯลฯ

20,000

โครงการขับร้อง
สรภัญญะ 40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล 100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี
โครงการจัดหาสิง
อํานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ

40,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยาก
ไร้

40,000

โครงการดําเนินการ
ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์และ
กลไกลการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล(5รัว)

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของ
รัฐบาล อําเภอ จังหวัด 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
กระทรวงมหาดไทย 
กิจกรรมในตําบลและ
กิจกรรมของส่วน
ราชการอืนๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯลฯ

20,000

โครงการขับร้อง
สรภัญญะ 40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล 100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000 50,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบลเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี

30,000 30,000

โครงการจัดหาสิง
อํานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ

40,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยาก
ไร้

40,000

โครงการดําเนินการ
ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์และ
กลไกลการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล(5รัว)

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 50,000 50,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 100,000
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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

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการฝึกทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของศูนย์ อป
พร.หนองแซง

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน แก่ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด
โครงการรดนําดําหัวผู้
สูงอายุและสายใยครอบ
ครัว

40,000

โครงการเลือกตังนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ

40,000

โครงการส่งเสริมปลูก
พืชเศรษฐกิจ 50,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ หมู่ที 
1-7

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000 50,000

โครงการฝึกทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของศูนย์ อป
พร.หนองแซง

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน แก่ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. ข้าราชการและ
พนักงานจ้างในสังกัด

250,000 250,000

โครงการรดนําดําหัวผู้
สูงอายุและสายใยครอบ
ครัว

40,000

โครงการเลือกตังนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

200,000 200,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 40,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ

40,000

โครงการส่งเสริมปลูก
พืชเศรษฐกิจ 50,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ หมู่ที 
1-7

50,000
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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

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองแซง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัย
มงคล
โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการศิลปะการ
เป็นพิธีกรในงาน
ศาสนาและถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

40,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองแซง

596,660 596,660

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัย
มงคล

329,880 329,880

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของ
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

50,000 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการศิลปะการ
เป็นพิธีกรในงาน
ศาสนาและถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

40,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 70,000 165,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 30,000 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 50,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 105,000 110,000
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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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบพนัก
พิงสูง

เครืองปรับอากาศ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000

เครืองพิมพ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000 70,000 110,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 13,200 13,200

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 919,776 919,776

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุก่อสร้าง 13,000 23,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 10,000 110,402 135,402

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 35,000 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,500 1,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 2,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบพนัก
พิงสูง 16,000 16,000

เครืองปรับอากาศ 28,600 28,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 44,000 44,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000

เครืองพิมพ์ 7,900 7,900
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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

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุง รักษา และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเชล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 13,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 44,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 2  บ้านขามป้อม

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 5  บ้านห้วยม่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3  บ้านหนองเต่า

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 4 100,000

โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแซง

148,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 4

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบํารุง รักษา และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเชล) 814,000 814,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 13,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 44,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 2  บ้านขามป้อม

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 5  บ้านห้วยม่วง

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 3  บ้านหนองเต่า

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 4 100,000

โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแซง

148,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 4

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ 350,000
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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

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวัน เด็ก นักเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)

รวม 8,965,426 230,000 190,000 2,076,300 310,000 270,000 1,095,880 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนสําหรับอาหาร
กลางวัน เด็ก นักเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)

1,616,000 1,616,000

รวม 1,137,600 6,012,096 213,200 10,559,498 31,200,000
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