
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระตะเคียน

230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,578,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

249,300

สํารองจ่าย 504,458

เบียยังชีพคนพิการ 3,657,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 583,680 640,000 352,750 336,000 1,488,480

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000 8,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 66,720 96,000 13,200 24,000 106,020

เงินเดือนพนักงาน 523,440 735,600 520,200 556,800 1,720,320

เงินวิทยฐานะ 84,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระตะเคียน

230,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,578,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

249,300

สํารองจ่าย 504,458

เบียยังชีพคนพิการ 3,657,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,577,600 2,577,600

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 928,620 4,329,530

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 96,240 140,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000 413,940

เงินเดือนพนักงาน 4,385,760 8,442,120

เงินวิทยฐานะ 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 15,000 10,000 45,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ  ผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 
พนักงานทําความ
สะอาด(ภารโรง)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

156,000

ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาด
สถานทีราชการ

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานทีราชการ

ค่าจ้างออกแบบก่อ
สร้างและรับรองแบบ
ก่อสร้างจ้างควบคุม
งานก่อสร้างสําหรับ
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 210,840 210,840

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 420,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 210,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

709,000 709,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ  ผู้
ประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

450,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 
พนักงานทําความ
สะอาด(ภารโรง)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

156,000

ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความสะอาด
สถานทีราชการ

72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 120,000 130,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานทีราชการ

72,000 72,000

ค่าจ้างออกแบบก่อ
สร้างและรับรองแบบ
ก่อสร้างจ้างควบคุม
งานก่อสร้างสําหรับ
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร 45,600 45,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอืน  ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

60,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าสิงพิมพ์  
หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใด ฯลฯ

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพ
ระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

18,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอืน  ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

60,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าสิงพิมพ์  
หรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใด ฯลฯ

50,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพ
ระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

18,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  ค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

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 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอืนค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

โครงการ "รักษ์นํา รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน" 30,000

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี  
2562

90,000

โครงการกีฬาสามัคคี 
"สระตะเคียนเกมส์" 
ครังที 21

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล ค่าพวง
มาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าใช้
จ่ายอืนค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการค่าใช้
จ่ายอืน ค่าของรางวัล
หรือเงินรางวัล  ค่าพวง
มาลัย  ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ค่าชดใช้ค่าเสีย
หายและค่าสินไหมทด
แทน

250,000 250,000

โครงการ "รักษ์นํา รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน" 30,000

โครงการ อบต.สระ
ตะเคียน พบปะ
ประชาชน

10,000

โครงการกําจัดของเสีย
อันตรายจากชุมชน 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี  
2562

90,000

โครงการกีฬาสามัคคี 
"สระตะเคียนเกมส์" 
ครังที 21

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครัวเรือน
สะอาด หมู่บ้านสวย
งาม

30,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย
โครงการจัดตังศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

โครงการจัดทําเอกสาร 
 วารสารและสือประชา
สัมพันธ์

โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ 50,000

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนืองในวัน 
อปพร.

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่และปฏิบัติ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล และส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

60,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

20,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการป้องกันการ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนําเสียชีวิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อม

50,000

วันทีพิมพ์ : 13/9/2561  12:40:59 หน้า : 9/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครัวเรือน
สะอาด หมู่บ้านสวย
งาม

30,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 15,000 15,000

โครงการจัดตังศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนน

20,000 20,000

โครงการจัดทําเอกสาร 
 วารสารและสือประชา
สัมพันธ์

50,000 50,000

โครงการชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะ 50,000

โครงการชุมนุมสวน
สนามและบําเพ็ญ
ประโยชน์เนืองในวัน 
อปพร.

30,000 30,000

โครงการบ้านเมืองน่า
อยู่และปฏิบัติ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล และส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

60,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์  สืบสาน
วัฒนธรรม

20,000

โครงการประเมิน
พัฒนาการองค์รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการป้องกันการ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนําเสียชีวิต 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อม

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

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและมอบอนุ
บัตรบัณฑิตน้อย

10,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

3,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี 25,000

โครงการพระธรรมทูต
ส่งเสริมจริยธรรมสู่
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชน

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย

100,000 100,000

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้
ปกครองและมอบอนุ
บัตรบัณฑิตน้อย

10,000

โครงการผลิตและส่ง
เสริมการใช้ราในการ
ป้องกันและกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช  
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

3,000

โครงการผู้สูงอายุ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี 25,000

โครงการพระธรรมทูต
ส่งเสริมจริยธรรมสู่
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสภา
เด็กและเยาวชน

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

150,000 150,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดต้นทุนเพิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

40,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผ่านสือ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

80,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
และส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

25,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์พระพุทธ
ศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมเยาวชน

30,000

โครงการสดุดีวีรกรรม
ท่านท้าวสุรนารี 
ประจําปี 2562

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือเบิกหัก
ผลักส่งให้สถานศึกษา
ในสังกัด

1,791,910
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดต้นทุนเพิม
ผลผลิตทางการเกษตร 
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

40,000

โครงการเลือกตังผู้
บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน

500,000 500,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผ่านสือ
ธรรมชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

80,000

โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ตําบลสระ
ตะเคียน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการแข่งขันกีฬา
และส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ

25,000

โครงการส่งเสริม
สัปดาห์พระพุทธ
ศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมเยาวชน

30,000

โครงการสดุดีวีรกรรม
ท่านท้าวสุรนารี 
ประจําปี 2562

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือเบิกหัก
ผลักส่งให้สถานศึกษา
ในสังกัด

1,791,910
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพ
ระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 10,000

โครงการหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 670,000

โครงการอบรมการทํา
นําสกัดจากมูลสุกรศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน
ส่วนตําบลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000 60,000 5,000 60,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 30,000 35,000 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพ
ระปณิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 10,000

โครงการหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 670,000

โครงการอบรมการทํา
นําสกัดจากมูลสุกรศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ 
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลสระ
ตะเคียน

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน
ส่วนตําบลฯ

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 115,000 365,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 215,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,207,462

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 20,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 25,000 30,000 50,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 36,000

ค่าไฟฟ้า 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางของ 3,000

ชันวางรองเท้า 16,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
รัชกาลที 10 พร้อมติด
ตัง

ตู้เหล็กขยะอันตราย
ประจําหมู่บ้าน 70,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 11,000

โต๊ะทํางาน 6,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 4,500

พัดลมตังพืน 6,800

พัดลมติดผนัง 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,207,462

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 305,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 140,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 66,000

ค่าไฟฟ้า 305,000 375,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชันวางของ 3,000

ชันวางรองเท้า 16,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
รัชกาลที 10 พร้อมติด
ตัง

100,000 100,000

ตู้เหล็กขยะอันตราย
ประจําหมู่บ้าน 70,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ 11,000

โต๊ะทํางาน 6,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 4,500

พัดลมตังพืน 6,800

พัดลมติดผนัง 7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา

เครืองสแกนเนอร์

เครืองสํารองไฟ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน
เครืองทํานําร้อน - นํา
เย็น 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 
(เคลือนทีได้) 40,000

ไมโครโฟนประชุม
พร้อมเครืองขยายเสียง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์สี  แอลอีดี  
(LED  TV) 17,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมู่ที 
9 
(สายจากสีแยกบ้าน
นายชันถึงหลักขาว)

290,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที 
4 
(สายจากบ้านแม่ใหญ่
จัดถึงบ้านนายพอง)

241,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา

2,600 2,600

เครืองสแกนเนอร์ 18,000 18,000

เครืองสํารองไฟ 2,500 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน 12,000 12,000

เครืองทํานําร้อน - นํา
เย็น 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง 
(เคลือนทีได้) 40,000

ไมโครโฟนประชุม
พร้อมเครืองขยายเสียง 100,000 100,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์สี  แอลอีดี  
(LED  TV) 17,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองศรีสุข หมู่ที 
9 
(สายจากสีแยกบ้าน
นายชันถึงหลักขาว)

290,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที 
4 
(สายจากบ้านแม่ใหญ่
จัดถึงบ้านนายพอง)

241,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมู่ที 3 
(สายจากบ้านนายอุดม
ถึงหนองแว่น)

363,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที 
11 
(สายจากซอยท3ีจาก
บ้านนางเฮงถึงบ้านนาง
เฮือง)

370,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที 
11 
(สายจากบ้านนายอุดร
ถึงบ้านนายสวาท)

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 
(สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 3)

9,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 
(สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 4)

20,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติสุข หมู่ที 10 
(สายจากคุ้มท4ี ถึง คุ้ม
ที 5)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสูง หมู่ที 3 
(สายจากบ้านนายอุดม
ถึงหนองแว่น)

363,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที 
11 
(สายจากซอยท3ีจาก
บ้านนางเฮงถึงบ้านนาง
เฮือง)

370,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันตินิมิตร หมู่ที 
11 
(สายจากบ้านนายอุดร
ถึงบ้านนายสวาท)

136,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 
(สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 3)

9,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 
(สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 4)

20,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันติสุข หมู่ที 10 
(สายจากคุ้มท4ี ถึง คุ้ม
ที 5)

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไข่นํา หมู่ที 
5 
(สายจากบ้านนายสม
ชายลองกระโทกถึง
บ้านนางสาวจันทร์แรม 
หมันเพียร)

193,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไข่นํา หมู่ที 
5 
(สายจากหน้าศาลา
ประชาคมถึงบ้านนาง
สาวเสน่ห์ ใยกระโทก)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเตยพัฒนา 
หมู่ที 14 
(สายจากศาลา
ประชาคมหมู่ที 14 ถึง
หน้าวัดป่าห้วยเตย
ธรรมมาราม)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ หมู่ที 8 
(สายจากศาลาถึงบ้าน
นายประนอม)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 (สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 2)

18,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมู่ที 
1 
(สายจากบ้านนางเสียม
ถึงบ้านสามิต ซึมกระ
โทก)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไข่นํา หมู่ที 
5 
(สายจากบ้านนายสม
ชายลองกระโทกถึง
บ้านนางสาวจันทร์แรม 
หมันเพียร)

193,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไข่นํา หมู่ที 
5 
(สายจากหน้าศาลา
ประชาคมถึงบ้านนาง
สาวเสน่ห์ ใยกระโทก)

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเตยพัฒนา 
หมู่ที 14 
(สายจากศาลา
ประชาคมหมู่ที 14 ถึง
หน้าวัดป่าห้วยเตย
ธรรมมาราม)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ หมู่ที 8 
(สายจากศาลาถึงบ้าน
นายประนอม)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที 
13 (สายจากต่อหัวซอย 
ซอยที 2)

18,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระตะเคียน หมู่ที 
1 
(สายจากบ้านนางเสียม
ถึงบ้านสามิต ซึมกระ
โทก)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านคลองศรี
สุข หมู่ที 9 
(สายจากหน้าวัดคลอง
ศรีสุขถึงสะพานข้าม
คลองส่งนําบ้านหนอง
หิน)

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านบุงิว หมู่ที 
7 (สายจากบ้านบุงิวถึง
สะพานขาว)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านบุบ้าน
โคก หมู่ที 12 
(สายจากบุบ้านโคกถึง
ป้ายอ่างห้วยเตย)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที 
8 (สายเข้าไร่สายคลอง
ทยุง)

300,000

โครงการก่อสร้างถม
ไหล่ทางหลวง บ้านสระ
ตะเคียน หมู่ที 1 ถึง 
หมู่ 4

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสระ
ตะเคียน หมู่ที 1  
(หน้าโรงเรียนบ้านสระ
ตะเคียนถึงคลองลํา
มาศทังสองข้างทาง)

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสันติ
พัฒนา หมุู่ที 13 (ข้าง
ศูนย์เด็กเล็ก)

53,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านคลองศรี
สุข หมู่ที 9 
(สายจากหน้าวัดคลอง
ศรีสุขถึงสะพานข้าม
คลองส่งนําบ้านหนอง
หิน)

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านบุงิว หมู่ที 
7 (สายจากบ้านบุงิวถึง
สะพานขาว)

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านบุบ้าน
โคก หมู่ที 12 
(สายจากบุบ้านโคกถึง
ป้ายอ่างห้วยเตย)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที 
8 (สายเข้าไร่สายคลอง
ทยุง)

300,000

โครงการก่อสร้างถม
ไหล่ทางหลวง บ้านสระ
ตะเคียน หมู่ที 1 ถึง 
หมู่ 4

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสระ
ตะเคียน หมู่ที 1  
(หน้าโรงเรียนบ้านสระ
ตะเคียนถึงคลองลํา
มาศทังสองข้างทาง)

400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสันติ
พัฒนา หมุู่ที 13 (ข้าง
ศูนย์เด็กเล็ก)

53,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที 13  
(บ้านนางสมหมาย 
พวงจันทร์ถึงบ้านนาย
สมชาติ เฉยกลาง)

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน 
หมู่ที 2 
(สายจากข้างๆ วัดและ
โรงเรียนบ้านหนอง
หิน)

229,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน 
หมู่ที 2 
(สายจากบ้านนางนาถึง
บ้านนายแสวง)

193,000

โครงการซอมแซ่
มถนนทางหลวงทีรับ
ถ่ายโอน

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ 3,840,000

รวม 16,570,158 1,533,840 390,000 135,000 9,890,600 1,236,930 2,739,800 12,763,192
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านสันติ
พัฒนา หมู่ที 13  
(บ้านนางสมหมาย 
พวงจันทร์ถึงบ้านนาย
สมชาติ เฉยกลาง)

200,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน 
หมู่ที 2 
(สายจากข้างๆ วัดและ
โรงเรียนบ้านหนอง
หิน)

229,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน 
หมู่ที 2 
(สายจากบ้านนางนาถึง
บ้านนายแสวง)

193,000

โครงการซอมแซ่
มถนนทางหลวงทีรับ
ถ่ายโอน

500,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ 3,840,000

รวม 300,000 12,940,480 58,500,000
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