
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 163,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

172,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,760,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

232,500

สํารองจ่าย 170,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,850,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 163,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

172,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,760,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

232,500

สํารองจ่าย 170,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,850,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,923,200 2,923,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 259,200 499,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,780

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 920,000 2,004,081 191,000

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 20,000 35,000 125,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 35,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,297,000 90,000 1,755,840 3,901,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 138,000 141,780

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

17,940 65,220 83,160

เงินเดือนพนักงาน 4,305,082 490,000 4,400,000 12,310,163

เงินวิทยฐานะ 294,000 294,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 280,500 178,200 458,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 214,200 298,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 20,000 45,000 130,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 40,000 100,000 345,000

ค่าเช่าบ้าน 124,800 124,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 128,000 10,000 150,000 373,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000 55,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วันที่พิมพ์ : 20/10/2563  10:19:09 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่าในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

3,000 20,000 30,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลพร
สําราญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.พร
สําราญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ชําระภาษีฉับไวกับ
บริการเคลื่อนที่ อบต
.พรสําราญ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่าในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,621,500 1,621,500

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 25,000 120,000 263,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตําบลพร
สําราญ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.พร
สําราญ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ชําระภาษีฉับไวกับ
บริการเคลื่อนที่ อบต
.พรสําราญ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในและ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายนอก (สมศ.)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
พรสําราญ

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

 ๋โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลพรสําราญ

10,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในและ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายนอก (สมศ.)

20,000 20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000 5,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืช

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
พรสําราญ

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

 ๋โครงการจัดทําฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตําบลพรสําราญ

10,000

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค

โครงการช่วยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

โครงการเช่าพื้นที่เครื่อง
มือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 1,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน "การทํายา
กันยุงสมุนไพร"

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยให้
กับประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนจากการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค

50,000 50,000

โครงการช่วยเหลือผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

100,000

โครงการเช่าพื้นที่เครื่อง
มือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

6,500 6,500

โครงการปลูกป่าเพื่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 1,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน "การทํายา
กันยุงสมุนไพร"

30,000

โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยให้
กับประชาชน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

70,000

โครงการอบรมด้าน
คุณธรรมนําความรู้สู่การ
พัฒนาสังคม

40,000

โครงการอบรมเด็กไทย
ห่างไกลยาเสพติด

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 10,000 30,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

70,000

โครงการอบรมด้าน
คุณธรรมนําความรู้สู่การ
พัฒนาสังคม

40,000

โครงการอบรมเด็กไทย
ห่างไกลยาเสพติด

50,000 50,000

โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและ
ลูกจ้าง อบต.พรสําราญ

150,000 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 30,000 75,000 675,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000 100,000 203,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 25,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
(ไซเรน)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม 
(ซัมเมิร์ท)

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 100,000 180,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 105,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,695,837 1,695,837

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 3,000 18,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 10,000 94,000 194,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

55,000 55,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 200,000 230,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
(ไซเรน)

22,000 22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม 
(ซัมเมิร์ท)

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้ควบคุมอุปกรณ์การ
ตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบ

2,500

แผงโซล่าเซลล์ 42,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนอง
ขวาง หมู่ที่ 1

130,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขวาง หมู่ที่ 1

120,000

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระ
น้ํา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
2

250,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจังหัน  
หมู่ที่ 14

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตะคร้อ  หมู่ที่ 4

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้ควบคุมอุปกรณ์การ
ตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ประกอบ

2,500

แผงโซล่าเซลล์ 42,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนอง
ขวาง หมู่ที่ 1

130,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขวาง หมู่ที่ 1

120,000

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระ
น้ํา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 
2

250,000

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านจังหัน  
หมู่ที่ 14

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตะคร้อ  หมู่ที่ 4

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านผักกาดหญ้า  หมู่ที่  
12

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสําโรง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวถนน หมู่ที่  3

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
น้อยสุขสันต์  หมู่ที่ 19

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พรสําราญ  หมู่ที่ 5

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เพชรบูรพา  หมู่ที่ 16

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองขวางน้อย  หมู่ที่ 
17

133,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านผักกาดหญ้า  หมู่ที่  
12

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสําโรง หมู่ที่ 6

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวถนน หมู่ที่  3

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
น้อยสุขสันต์  หมู่ที่ 19

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
พรสําราญ  หมู่ที่ 5

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เพชรบูรพา  หมู่ที่ 16

300,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองขวางน้อย  หมู่ที่ 
17

133,000

วันที่พิมพ์ : 20/10/2563  10:19:09 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ  บ้านสระ
บัว หมู่ที่ 7

205,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านพร
สําราญ หมู่ที่ 5

91,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 10

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านหัว
ถนน หมู่ที่ 3

29,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านน้อยสุข
สันต์  หมู่ที่ 19

48,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 10

90,000

โครงการก่อสร้างระบบ
สูบน้ําด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์(โซล่าเซลปั๊ม) 
บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 
11

149,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ  บ้านสระ
บัว หมู่ที่ 7

205,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านพร
สําราญ หมู่ที่ 5

91,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 10

78,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับ บ้านหัว
ถนน หมู่ที่ 3

29,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านน้อยสุข
สันต์  หมู่ที่ 19

48,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 10

90,000

โครงการก่อสร้างระบบ
สูบน้ําด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์(โซล่าเซลปั๊ม) 
บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 
11

149,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
โนนเมือง  หมู่ที่ 13

192,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระปะ
คํา  หมู่ที่ 9

376,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขวางน้อย หมู่ที่ 17

120,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ดุม หมู่ที่8

250,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 15

240,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบัวทอง  
หมู่ที่ 18

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
โนนเมือง  หมู่ที่ 13

192,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระปะ
คํา  หมู่ที่ 9

376,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขวางน้อย หมู่ที่ 17

120,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ดุม หมู่ที่8

250,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 15

240,000

โครงการปรับปรุงยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านบัวทอง  
หมู่ที่ 18

250,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอ
ใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุนหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 497,400

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจําป 2564

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคูเมือง
ตามโครงการของดี
อําเภอคูเมือง

50,000

รวม 19,437,500 398,700 5,181,800 100,000 1,809,200 2,817,261 10,000 639,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางใน
การสํารวจความพึงพอ
ใจ

15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุนหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,660,000 10,000 3,167,400

เงินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจําป 2564

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอคูเมือง
ตามโครงการของดี
อําเภอคูเมือง

50,000

รวม 12,721,859 1,072,000 12,312,680 56,500,000
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