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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

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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198,720
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296,862

200,000
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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

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าชําระดอกเบีย

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการท่องเทียว
จังหวัดปราจีนบุรี

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บําบัดทุกข์  บํารุงสุข
แบบ  ABC

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลพบประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ /
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์สิงแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการท่องเทียว
จังหวัดปราจีนบุรี

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บําบัดทุกข์  บํารุงสุข
แบบ  ABC

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลพบประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ /
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการบ้านท้องถิน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
ประชาคมเมือง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์เมืองน่า
อยู่

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
ศูนย์ปรองสมานฉันท์
ระดับท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม  สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันโครงการกีฬา

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
และปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําผังเมือง

ค่าใช้จ่ายโครางการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสตาม
โครงการบ้านท้องถิน
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
ประชาคมเมือง

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์เมืองน่า
อยู่

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
ศูนย์ปรองสมานฉันท์
ระดับท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม  สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันโครงการกีฬา

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
และปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําผังเมือง

ค่าใช้จ่ายโครางการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกทบทวน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(ฝึกทบทวน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,00080,000

10,00010,000100,000

20,000

170,000120,000120,000187,100

30,00030,00010,00030,000

145,00010,00015,00030,00020,000

90,00050,00020,00060,000

15,00030,000

80,000100,00010,00020,00080,000

20,000

6,000

655,200

6,000

20,000

30,000

15,000

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการสอนภาษต่าง
ๆ ในกลุ่มอาเซียน

โครงการสนับสนุน
บริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรเด็ก
เล็กผู้ผ่านการเตรียม
ความพร้อมระดับ
ปฐมวัย

ค่าใช้สอยในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  กอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมหนึงตําบล
หนึงทีมกู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มผู้
ประกอบการร้าน
อาหาร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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90,000

120,000

20,000

597,100

100,000

220,000

220,000

45,000

290,000

20,000

6,000

655,200

6,000

20,000

30,000

15,000

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการสอนภาษต่าง
ๆ ในกลุ่มอาเซียน

โครงการสนับสนุน
บริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรเด็ก
เล็กผู้ผ่านการเตรียม
ความพร้อมระดับ
ปฐมวัย

ค่าใช้สอยในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  กอง
ทุนสวัสดิการชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมหนึงตําบล
หนึงทีมกู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มผู้
ประกอบการร้าน
อาหาร

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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80,00070,00030,000160,000

5,000

3,000

6,000

5,500

23,000

15,000

15,00015,000

22,000

18,000

25,000

150,000160,00030,000

40,000

10,000

129,84210,00010,0005,00010,000

15,0005,0005,0005,000

30,00015,00063,000

30,000

1,232,140

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เครืองช่วยสอน -
ลําโพงขยายเสียงแบบ
พกพา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองสํารองไฟฟ้า

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์
Multifunction

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน  แบบที  1

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล  แบบที  1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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340,000

5,000

3,000

6,000

5,500

23,000

15,000

30,000

22,000

18,000

25,000

340,000

40,000

10,000

164,842

30,000

108,000

30,000

1,232,140

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เครืองช่วยสอน -
ลําโพงขยายเสียงแบบ
พกพา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองสํารองไฟฟ้า

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

เครืองพิมพ์
Multifunction

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน  แบบที  1

คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล  แบบที  1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,000

130,000

216,600

114,900

132,200

104,800

582,000

50,000

25,000

50,000

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาทีดินและ
สิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล.พร้อม
บ่อพัก  ฝังตรงข้าม
บ้านนายปราโมทย์
เนืองเกตุ

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล.พร้อม
บ่อพัก  ซอยเทศบาล
6/3  ถึงบ้านนายหนุ่ม

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล. พร้อม
บ่อพัก  ซอบบ้านนาย
ธนิต  ทองเสรี

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยบ้านนางบุญเรือน
ท่าเกษม

ค่าก่อสร้างถนน  คสล.
หน้าบ้านนางนิตย์
ฤทธิปล้อง

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํา  คสล. สาย 3079
ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองหาพิกัด

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องถ่ายวิดีโอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือรถกู้ภัย

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,000

130,000

216,600

114,900

132,200

104,800

582,000

50,000

25,000

50,000

2,000,000

ค่าบํารุงรักษาทีดินและ
สิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล.พร้อม
บ่อพัก  ฝังตรงข้าม
บ้านนายปราโมทย์
เนืองเกตุ

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล.พร้อม
บ่อพัก  ซอยเทศบาล
6/3  ถึงบ้านนายหนุ่ม

ค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํา  คสล. พร้อม
บ่อพัก  ซอบบ้านนาย
ธนิต  ทองเสรี

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยบ้านนางบุญเรือน
ท่าเกษม

ค่าก่อสร้างถนน  คสล.
หน้าบ้านนางนิตย์
ฤทธิปล้อง

ก่อสร้างวางท่อระบาย
นํา  คสล. สาย 3079
ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองหาพิกัด

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องถ่ายวิดีโอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือรถกู้ภัย

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,281,3323,777,1405,969,2801,910,1205,597,525415,000480,0003,569,603

25,00040,0002,204,00051,67520,00010,000

20,00030,000

120,000

50,000

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง  (รายจ่ายทีเกิด
ขึน  เนืองการจากการ
ปรัปปรุงทีดินหรือสิง
ก่อสร้างซึงมิใช่เป็น
การซ่อมแซมตาม
ปกติ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครภัณฑ์

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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32,000,000

2,350,675

50,000

120,000

50,000

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง  (รายจ่ายทีเกิด
ขึน  เนืองการจากการ
ปรัปปรุงทีดินหรือสิง
ก่อสร้างซึงมิใช่เป็น
การซ่อมแซมตาม
ปกติ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครภัณฑ์

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


