
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

169,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,710

สํารองจ่าย 447,980

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 260,000 108,000 973,620 462,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 81,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 30,000 12,000 131,000 40,100

เงินเดือนพนักงาน 1,216,740 561,840 710,640 1,903,940

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

169,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

240,710

สํารองจ่าย 447,980

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,706,800 2,706,800

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 1,101,000 2,905,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 165,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 105,420 318,520

เงินเดือนพนักงาน 3,519,900 7,913,060

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 232,920 232,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,500 44,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 268,000 142,000 1,004,000 354,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 20,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าบริการทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 330,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ ของที่ระลึก
โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่

โครงการกิจกรรมวัน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองหินปูน

10,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
คลองหินปูน

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 210,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,380 97,380

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

90,000 10,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,250,000 3,018,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 80,000 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 500,000 500,000

ค่าบริการทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 330,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ ของที่ระลึก 5,000 5,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ 32,000 32,000

โครงการกิจกรรมวัน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองหินปูน

10,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
คลองหินปูน

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล 20,000 20,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 300,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้สูงอายุ 350,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเยาวชน 60,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสตรี 60,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์การลดขยะและ
การคัดแยกขยะ

180,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้
นําหมู่บ้าน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 320,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข

2,000,000

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการพัฒนาแรงจูง
ใจด้านการศึกษา 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตให้
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

30,000 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 300,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้สูงอายุ 350,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเยาวชน 60,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสตรี 60,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์การลดขยะและ
การคัดแยกขยะ

180,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้
นําหมู่บ้าน

30,000 30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 320,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข

2,000,000

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการพัฒนาแรงจูง
ใจด้านการศึกษา 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตให้
เยาวชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

446,850

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการออกตรวจ
เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ 32,000

จัดกิจกรรมวันผู้พิการ 70,000

ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบล
คลองหินปูน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 920,000 20,000 70,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 10,000 180,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,382,640

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

30,000 30,000

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

446,850

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการออกตรวจ
เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ 32,000

จัดกิจกรรมวันผู้พิการ 70,000

ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

50,000 50,000

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจําตําบล
คลองหินปูน

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 325,000 1,355,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 155,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 145,000 275,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 390,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,382,640

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 15,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง 12,000

ตู้เก็บเอกสาร

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 15,000 10,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000 51,000

เครื่องพิมพ์ 34,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 18,000

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 10,000 10,000 50,000 20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 13,600

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
ภาพ

43,400

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 230,000 365,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง 24,000 36,000

ตู้เก็บเอกสาร 170,800 170,800

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 15,000 55,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 81,000

เครื่องพิมพ์ 17,000 51,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 18,000

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 60,000 150,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 13,600

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
ภาพ

43,400

เครื่องเสียงกลางแจ้ง 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ 
8

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6

208,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้าน
มิตรไมตรี หมู่ที่ 13

233,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์(โดม
กลางบ้าน)บ้านมิตร
ไมตรี หมู่ที่ 13

267,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายเสียง บ้าน
ดอนดินแดง หมู่ที่ 5

95,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน บ้านคลอง
ตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 
16

500,000

โครงการปรับปรุงบํารุง
ทางถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 11

329,000

โครงการไฟส่องสว่าง
รายทาง บ้านนําเจริญ 
หมู่ที่ 12

500,000

โครงการไฟส่องสว่าง
รายทาง บ้านเนิน
สะอาด หมู่ที่ 14

500,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีต บ้านคลอง
ตาสูตร หมู่ที่ 10

74,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนงานสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆระดับหมู่บ้าน

386,400

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  10:40:14 หน้า : 11/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ 
8

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6

208,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้าน
มิตรไมตรี หมู่ที่ 13

233,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์(โดม
กลางบ้าน)บ้านมิตร
ไมตรี หมู่ที่ 13

267,000

โครงการก่อสร้าง
หอกระจายเสียง บ้าน
ดอนดินแดง หมู่ที่ 5

95,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่
บ้าน บ้านคลอง
ตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 
16

500,000

โครงการปรับปรุงบํารุง
ทางถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 11

329,000

โครงการไฟส่องสว่าง
รายทาง บ้านนําเจริญ 
หมู่ที่ 12

500,000

โครงการไฟส่องสว่าง
รายทาง บ้านเนิน
สะอาด หมู่ที่ 14

500,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีต บ้านคลอง
ตาสูตร หมู่ที่ 10

74,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนงานสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆระดับหมู่บ้าน

386,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ-เนตรนารี 40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในตําบล 50,000

โครงการจัดงานของดี
วังนํ้าเย็น

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

80,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 2,480,000

รวม 22,917,890 70,000 2,111,000 926,400 4,170,240 1,674,840 6,441,460 7,774,230
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ-เนตรนารี 40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในตําบล 50,000

โครงการจัดงานของดี
วังนํ้าเย็น 100,000 100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธี

50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 150,000 150,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว

60,000 60,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

80,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 2,480,000

รวม 280,000 13,204,940 59,571,000
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