
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ทุนการศึกษา 15,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หนองบัวดง

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,884,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,050

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,054,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000

เงินเดือนพนักงาน 524,160 555,360

เงินอื่นๆ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ทุนการศึกษา 15,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หนองบัวดง

80,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,884,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

160,050

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,627,200 1,627,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 752,412 1,188,216 2,994,948

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 940 18,940

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 55,800 88,000 239,800

เงินเดือนพนักงาน 1,551,000 3,832,320 6,462,840

เงินอื่นๆ 84,000 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

135,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 69,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 300,000 55,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจัดทําข้อมูลอินเตอร์
เน็ต

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าตักสิ่งปฏิกูล

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  
พวงมาลา  พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้   กระเช้า
ดอกไม้

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้ในการเดินทางไป
ราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 30,000 110,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 45,000 200,000 510,000

ค่าเช่าบ้าน 80,000 273,600 422,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 80,000 115,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 540,000 80,000 975,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 70,000 70,000

ค่าจัดทําข้อมูลอินเตอร์
เน็ต 20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000 130,000

ค่าตักสิ่งปฏิกูล 5,000 5,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 50,000 50,000

ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ 78,000 78,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  
พวงมาลา  พวงมาลัย  
ช่อดอกไม้   กระเช้า
ดอกไม้

3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 100,000

ค่าใช้ในการเดินทางไป
ราชการ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดการ
เลือกตั้งนายก อบต
.และสมาชิก อบต
.หนองบัวดง

โครงการเข้าร่วมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อําเภอศิลาลาด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด หนอง
บัวดงคัพ

50,000

โครงการแข่งขันเรือ
ยาวตําบลหนองบัวดง 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 70,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวันแม่ 
"12 สิงหาคม"

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระเทพพระราช
ทานฯ

30,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

30,000

โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ"จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์นํ้า"

5,000

โครงการบ้านเรือน
สะอาดหมู่บ้านสวยงาม 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดการ
เลือกตั้งนายก อบต
.และสมาชิก อบต
.หนองบัวดง

600,000 600,000

โครงการเข้าร่วมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อําเภอศิลาลาด

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด หนอง
บัวดงคัพ

50,000

โครงการแข่งขันเรือ
ยาวตําบลหนองบัวดง 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 70,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 70,000 70,000

โครงการจัดงานวันแม่ 
"12 สิงหาคม" 40,000 40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระเทพพระราช
ทานฯ

30,000

โครงการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

30,000

โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ"จิตอาสา สร้าง
ป่า รักษ์นํ้า"

5,000

โครงการบ้านเรือน
สะอาดหมู่บ้านสวยงาม 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม  
ทบทวนและเตรียม
ความพร้อม  อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการฝึกอบรมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

80,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 24,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดย
จัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในพื้นที่
ตําบลหนองบัวดง

150,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระมหาวชิราลงกรบ
ดินทรเทพยวรางกูร
โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
เด็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม  
ทบทวนและเตรียม
ความพร้อม  อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

80,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพ
บูรณาการแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 24,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดย
จัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในพื้นที่
ตําบลหนองบัวดง

150,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระมหาวชิราลงกรบ
ดินทรเทพยวรางกูร

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้
เด็ก

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล (e-LAAS)

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 5,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

24,000

โครงการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ภายใน
ประเทศ

โครงการอบรมกลุ่ม
เครือข่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

80,000

โครงการอบรมการทํา
ปุ๋ยหมักและนํ้าหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

50,000

โครงการอบรมคณะผู้
บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน

10,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการ และพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล (e-LAAS)

50,000 50,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 5,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

24,000

โครงการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ภายใน
ประเทศ

300,000 300,000

โครงการอบรมกลุ่ม
เครือข่ายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

80,000

โครงการอบรมการทํา
ปุ๋ยหมักและนํ้าหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

50,000

โครงการอบรมคณะผู้
บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน

10,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการ และพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

30,000 30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า

20,000

วันที่พิมพ์ : 26/10/2561  14:07:11 หน้า : 10/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งนํ้าตําบล
หนองบัวดง

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้เฉลิม
พระเกียรติ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนตําบลหนองบัว
ดงห่างไกลยาเสพติด

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 265,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 300,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 30,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งนํ้าตําบล
หนองบัวดง

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้เฉลิม
พระเกียรติ

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนตําบลหนองบัว
ดงห่างไกลยาเสพติด

10,000 10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 140,000 415,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 60,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 907,200 907,200

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 100,000 117,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 140,000 250,000

วัสดุอื่น 15,000 115,000

วัสดุการศึกษา 136,000 136,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้

เก้าอี้นวม

เก้าอี้พลาสติก

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

ตู้เหล็ก

โต๊ะทํางาน

โต๊ะประชุมสภา

โต๊ะพับขาว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 7,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อตัวอย่างแท่ง
คอนกรีตชนิดลูกบาศก์ 11,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 15,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 1,050,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 2,500 2,500

เก้าอี้นวม 36,000 36,000

เก้าอี้พลาสติก 25,000 25,000

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล 100,000 100,000

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 23,000 194,400 217,400

ตู้เหล็ก 31,600 31,600

โต๊ะทํางาน 5,500 5,500

โต๊ะประชุมสภา 150,000 150,000

โต๊ะพับขาว 13,200 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000

เครื่องพิมพ์ 7,900 7,900

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 7,100

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อตัวอย่างแท่ง
คอนกรีตชนิดลูกบาศก์ 11,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 100,000

รายจ่ายเพื่อประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบนํ้าบาดาล 
(ซัมเมอร์ซิเบิล) 84,000

เครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โขง 64,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียวแบบ
พกพา

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางจากบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 7 ไปบ้านดง
เค็ง หมู่ที่ 9

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณสี่แยกบ้าน 
นายนพดล  สานุสันต์ 
ถึงวัดป่าศรีบัวทอง  หมู่
ที่ 6

274,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

60,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา  วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสูบนํ้าบาดาล 
(ซัมเมอร์ซิเบิล) 84,000

เครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โขง 64,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียวแบบ
พกพา

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางจากบ้านหนอง
จอก หมู่ที่ 7 ไปบ้านดง
เค็ง หมู่ที่ 9

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณสี่แยกบ้าน 
นายนพดล  สานุสันต์ 
ถึงวัดป่าศรีบัวทอง  หมู่
ที่ 6

274,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

60,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา  วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา(สนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

448,000 448,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอศิลาลาด  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร
โครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  อําเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ   ของ
ศูนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอศิลาลาด  (ศป
.ปส.อ.ศล.)

40,000

โครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ
ของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ(ศอ.ปส.จ
.ศก.)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอศิลาลาด  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

40,000 40,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000 20,000

โครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  อําเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ   ของ
ศูนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอศิลาลาด  (ศป
.ปส.อ.ศล.)

40,000

โครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ
ของศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ(ศอ.ปส.จ
.ศก.)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวันปิยะ
มหาราช ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดิน
ทรเทพยวรางกูร
อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชการที่ 9

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวอําเภอศิลาลาด

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟศิลา
ลาด
อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองบัวดง

รวม 9,365,850 780,000 285,000 493,000 115,000 3,754,580 1,042,360 233,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการวันปิยะ
มหาราช ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

3,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000 20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชการที่ 9

15,000 15,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวอําเภอศิลาลาด

40,000 40,000

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟศิลา
ลาด

20,000 20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองบัวดง

1,400,000 1,400,000

รวม 6,662,412 95,000 12,152,096 34,978,298
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