
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

170,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 171,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 6,900

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

258,930

สํารองจ่าย 929,100

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 430,800 108,000 970,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 74,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 25,000 12,000 106,500

เงินเดือนพนักงาน 1,247,460 593,400 880,680

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

170,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 171,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 6,900

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

258,930

สํารองจ่าย 929,100

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,249,160 2,249,160

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,000 532,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 344,700 1,355,900 3,209,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 126,600 222,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,600 107,700 323,800

เงินเดือนพนักงาน 1,985,000 3,875,220 8,581,760
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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 (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,500 5,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,000 59,000 494,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 170,000 150,000 1,000,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าบริการทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 400,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ ของที่ระลึก
โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
คลองหินปูน

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 204,000 204,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 244,320 244,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,600 378,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,500 80,000 161,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

166,000 120,000 448,000 1,427,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 338,000 1,000,000 2,658,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 80,000 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 500,000 500,000

ค่าบริการทิ้งขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 400,000

ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ ของที่ระลึก 10,000 10,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบล
คลองหินปูน

300,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

600,000 600,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมตําบล 20,000 20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ 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

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

134,500

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
และรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในตําบลคลองหินปูน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

114,740

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้
นําหมู่บ้าน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
องค์กรสตรีในตําบล

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ
นักเรียนในเขตตําบล
คลองหินปูน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
ครัวเรือน

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562  14:41:13 หน้า : 5/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

30,000 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

134,500

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

60,000 60,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
และรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในตําบลคลองหินปูน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563

114,740

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้
นําหมู่บ้าน

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่ม
องค์กรสตรีในตําบล

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ
นักเรียนในเขตตําบล
คลองหินปูน

25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยใน
ครัวเรือน

25,000 25,000
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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

โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข

2,000,000

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อของ
ศูนย์กู้ชีพ อบต.คลอง
หินปูน

40,000

โครงการพัฒนาแรงจูง
ใจด้านการศึกษา

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตให้
เยาวชน

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล

100,000

โครงการออกตรวจ
เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ 32,000

จัดกิจกรรมวันผู้พิการ 100,000

ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
ฝึกอบรมและรณรงค์
การลดขยะและการคัด
แยกขยะ

160,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 660,000 20,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข

2,000,000

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 10,000

โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุก
เฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อของ
ศูนย์กู้ชีพ อบต.คลอง
หินปูน

40,000

โครงการพัฒนาแรงจูง
ใจด้านการศึกษา 10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตให้
เยาวชน

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

446,850 446,850

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล

100,000

โครงการออกตรวจ
เยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ 32,000

จัดกิจกรรมวันผู้พิการ 100,000

ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

10,000 10,000

ฝึกอบรมและรณรงค์
การลดขยะและการคัด
แยกขยะ

160,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 325,000 1,195,000
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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

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 30,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 100,000 40,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง 4,000

เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องปรับอากาศ 28,000

โซฟา ชุดรับแขก 10,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 10,000 10,000

โต๊ะพับ

พัดลม 7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 145,000 285,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 430,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 65,000 65,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 50,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,287,520 1,287,520

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 180,000 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง 8,000 12,000 24,000

เครื่องถ่ายเอกสาร 120,000 120,000

เครื่องปรับอากาศ 28,000

โซฟา ชุดรับแขก 10,000 20,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000 5,000 15,000

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ 30,000 50,000

โต๊ะพับ 58,000 58,000

พัดลม 7,500
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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

พัดลมติดผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 60,000

เครื่องพิมพ์ 6,300 17,800

เครื่องสํารองไฟ 5,800

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

3,800

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

ตู้ซิ้งเก็บอุปกรณ์เครื่อง
ใช้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพ

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
รับภาพ

ครุภัณฑ์สํารวจ

ตลับเมตร 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดด้ามปืน(หัวฉีด
ดับเพลิง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

พัดลมติดผนัง 1,500 1,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 194,000 224,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000 90,000

เครื่องพิมพ์ 17,800 41,900

เครื่องสํารองไฟ 5,800 11,600

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

3,800

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ 1,400 1,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000 11,000

ตู้ซิ้งเก็บอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง 50,000 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพ 35,000 35,000

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
รับภาพ

49,000 49,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

ตลับเมตร 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดด้ามปืน(หัวฉีด
ดับเพลิง) 20,500 20,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2 (ซอยข้างศาลา)

186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2 (ซอยทางเข้าฝาย)

314,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 
1(ภายในโรงเรียน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนําเจริญ หมู่ที่ 12 
(ซอยทางเข้าโรงเรียน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 
(ซอยนายอ่อนจันทร์ 
ศรีวันดี)

146,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 
(ซอยหมุู่บ้านกองทุน)

247,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 
11

500,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้าน
คลองตาสูตร หมู่ที่ 10

500,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้านบ่อ
ลูกรัง หมู่ที่ 6

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
คลองแก หมู่ที่ 9

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2 (ซอยข้างศาลา)

186,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2 (ซอยทางเข้าฝาย)

314,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 
1(ภายในโรงเรียน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนําเจริญ หมู่ที่ 12 
(ซอยทางเข้าโรงเรียน)

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 
(ซอยนายอ่อนจันทร์ 
ศรีวันดี)

146,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 
(ซอยหมุู่บ้านกองทุน)

247,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 
11

500,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้าน
คลองตาสูตร หมู่ที่ 10

500,000

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บ้านบ่อ
ลูกรัง หมู่ที่ 6

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
คลองแก หมู่ที่ 9

500,000
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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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
คลองตะเคียนพัฒนา 
หมู่ที่ 16

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านดอน
ดินแดง หมู่ที่ 5

500,000

จัดบริการกระจายเสียง 
บ้านคลองตาสูตร
พัฒนา หมู่ที่ 15

218,000

ไฟส่องสว่างรายทาง 
บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 500,000

รางระบายนํ้า บ้าน
คลองตาสูตรพัฒนา 
หมู่ที่ 15

282,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีบุญ
ผะเหวตเทศมหาชาติ 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2

50,000

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข 320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

การแข่งขันกีฬา กรีฑา
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอวัง
นํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

100,000

โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ-เนตรนารี

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในตําบล 50,000

โครงการจัดงานของดี
วังนํ้าเย็น

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
คลองตะเคียนพัฒนา 
หมู่ที่ 16

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านดอน
ดินแดง หมู่ที่ 5

500,000

จัดบริการกระจายเสียง 
บ้านคลองตาสูตร
พัฒนา หมู่ที่ 15

218,000

ไฟส่องสว่างรายทาง 
บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 500,000

รางระบายนํ้า บ้าน
คลองตาสูตรพัฒนา 
หมู่ที่ 15

282,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการประเพณีบุญ
ผะเหวตเทศมหาชาติ 
บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 
2

50,000

โครงการพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข 320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

การแข่งขันกีฬา กรีฑา
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอวัง
นํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

100,000

โครงการเข้าค่ายลูก
เสือ-เนตรนารี 40,000 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
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

80,000

โครงการอาหารกลาง
วัน

รวม 20,555,930 30,000 4,893,000 590,000 200,000 4,653,360 1,586,300 6,641,820
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอวังนํ้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว

50,000 50,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงาน
กาชาดจังหวัดสระแก้ว

80,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 2,236,000 2,236,000

รวม 7,620,170 465,500 14,156,920 61,393,000
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