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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการบุญเดือนสี
ของดีนาหว้า

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูนนา (ม.3)

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสามัคคี (ม.7)

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดนําใส (ม.6)

โครงการชุมชนร่วมใจ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลนางัวต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2559

โครงการขับขีปลอดภัย
ถูกกฎจราจร

โครงการ อบต.สัญจร
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการบุญเดือนสี
ของดีนาหว้า

โครงการบ้านท้องถิน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูนนา (ม.3)

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสามัคคี (ม.7)

โครงการซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดนําใส (ม.6)

โครงการชุมชนร่วมใจ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตําบลนางัวต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2559

โครงการขับขีปลอดภัย
ถูกกฎจราจร

โครงการ อบต.สัญจร
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกร้าน
กาชาดบูรณาการร่วม
กับจังหวัดในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอําเภอ

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้มอบโล่
เกียรติบัตรเชิดชูผู้
ชําระภาษีดีเด่น

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
EMS

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุเทศกาลวัน
ปีใหม่และสงกรานต์

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการออกร้าน
กาชาดบูรณาการร่วม
กับจังหวัดในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับอําเภอ

โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้มอบโล่
เกียรติบัตรเชิดชูผู้
ชําระภาษีดีเด่น

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับการ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
EMS

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุเทศกาลวัน
ปีใหม่และสงกรานต์

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,000
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15,000
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918,400

30,00020,000

5,000

1,428,759

100,000

352,000

จัดซือพัดลมเพดาน

จัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์พร้อม
เก้าอี

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี

จัดซือโต็ะพร้อมเก้าอี

จัดซือตู้เก็บเอกสาร

จัดซือชันวางเอกสาร

จัดซือเคาน์เตอร์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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160,000150,00010,000

352,000

จัดซือพัดลมเพดาน

จัดซือโต๊ะ
อเนกประสงค์พร้อม
เก้าอี

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี

จัดซือโต็ะพร้อมเก้าอี

จัดซือตู้เก็บเอกสาร

จัดซือชันวางเอกสาร

จัดซือเคาน์เตอร์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

10,000

40,000

59,000

59,000

59,000

59,000

59,000

59,000

25,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านอูนนา ม.3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านสามัคคี ม.7

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองตัดเหล็ก

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ บ้าน
อูนนา ม.3

จัดซือเครืองเล่นสนาม

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านอูนนา ม.3

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านสามัคคี ม.7

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านโนนสะอาด
ม.12

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านโนนกุง ม.9

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านนาคอย ม.5

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านนาคอย
ม.13

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองกรองนํา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองพิมพ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

10,000

40,00040,000

40,000

59,000

59,000

59,000

59,000

59,000

59,000

35,00035,000

10,00010,000

50,00025,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านอูนนา ม.3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านสามัคคี ม.7

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองตัดเหล็ก

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ บ้าน
อูนนา ม.3

จัดซือเครืองเล่นสนาม

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านอูนนา ม.3

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านสามัคคี ม.7

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านโนนสะอาด
ม.12

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านโนนกุง ม.9

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านนาคอย ม.5

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน บ้านนาคอย
ม.13

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองกรองนํา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองพิมพ์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

50,000

250,000

320,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

100,000

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.11

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านอูนนา
ม.11

โครงการก่อสร้างรัว
และป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาคอย
ม.13

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงทรงลูก
บอล บ้านนาคอย ม.13

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม(บล็อกคอน
เวิร์ส) บ้านกุดนําใส
ม.6

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายใหม่ ภายใน
บ้านนาคอย ม.5

โครงการก่อสร้างถนน
ดินรอบพืนทีสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านนากระ
ทืม ม.4

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้านอู
นนา ม.11

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้านนา
คอย ม.10

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านนาคอย ม.10

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้านอู
นนา ม.3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้าน
สามัคคี ม.7

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

50,000

250,000

320,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

100,000

200,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.11

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านอูนนา
ม.11

โครงการก่อสร้างรัว
และป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาคอย
ม.13

โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงทรงลูก
บอล บ้านนาคอย ม.13

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม(บล็อกคอน
เวิร์ส) บ้านกุดนําใส
ม.6

โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายใหม่ ภายใน
บ้านนาคอย ม.5

โครงการก่อสร้างถนน
ดินรอบพืนทีสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านนากระ
ทืม ม.4

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้านอู
นนา ม.11

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บ้านนา
คอย ม.10

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านนาคอย ม.10

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้านอู
นนา ม.3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ภายในหมู่บ้าน
สามัคคี ม.7

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 17/9/2558  09:55:48 หน้า : 13/16

100,000

50,000

60,000

100,000

100,000

31,000

200,000

14,000

250,000

51,000

300,000

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนาคอย ม.13

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนาคอย ม.10

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนากระทืม ม.4

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านกุดนําใส ม.6

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ภายในหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการจัดซือประปา
หอถังสูงทรงลูกบอล
บ้านอูนนา ม.11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ คสล.
ภายในหมู่บ้านนากระ
ทืม ม.4

โครงการจ้างเหมา
ขยายเขตประปา บ้าน
โนนสะอาด ม.12

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว บ้าน
สามัคคี ม.7

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําท่อ คสล.บ้าน
โนนกุง ม.9

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.3

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

50,000

60,000

100,000

100,000

31,000

200,000

14,000

250,000

51,000

300,000

100,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนาคอย ม.13

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนาคอย ม.10

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านนากระทืม ม.4

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านกุดนําใส ม.6

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน ภายในหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการจัดซือประปา
หอถังสูงทรงลูกบอล
บ้านอูนนา ม.11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อ คสล.
ภายในหมู่บ้านนากระ
ทืม ม.4

โครงการจ้างเหมา
ขยายเขตประปา บ้าน
โนนสะอาด ม.12

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว บ้าน
สามัคคี ม.7

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําท่อ คสล.บ้าน
โนนกุง ม.9

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.3

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,657,039604,00010,0002,976,600801,000360,0003,746,0001,149,961

2,108,0001,328,000

10,000180,000

150,000

100,000

100,000

70,000

80,000

70,000

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ บ้านนา
คอย ม.5

โครงการซ่อมแซม
สนามกีฬา ประจําหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
3 แห่ง

โครงการซ่อมแซมถม
ดินบริเวณป่าช้า บ้าน
นาคอย ม.10

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.11

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านสามัคคี ม.7

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,600,0009,773,520521,880

3,436,000

205,00015,000

150,000

25,00025,000

100,000

100,000

70,000

80,000

70,000

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์เรียนรู้ บ้านนา
คอย ม.5

โครงการซ่อมแซม
สนามกีฬา ประจําหมู่
บ้านโนนสะอาด ม.12

โครงการซ่อมแซม
สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
3 แห่ง

โครงการซ่อมแซมถม
ดินบริเวณป่าช้า บ้าน
นาคอย ม.10

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านอูนนา ม.11

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ภายในหมู่
บ้านสามัคคี ม.7

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


