
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,876,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,420

สํารองจ่าย 452,342

เบียยังชีพคนพิการ 4,008,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 311,160 268,800 149,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 25,320 19,740 18,420

เงินเดือนพนักงาน 80,840 1,491,680 97,900

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,876,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,420

สํารองจ่าย 452,342

เบียยังชีพคนพิการ 4,008,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,192,800 1,922,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 162,600 183,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 127,440 190,920

เงินเดือนพนักงาน 4,080,960 5,751,380

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 225,480

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 312,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 150,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 170,000 670,000 500,000 330,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดตําบล
หนองแดง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนาต่างๆ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียนในการอม
รมสัมมนาต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและลง
ทะเบียน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและลง
ทะเบียนในการอบรม
สัมมนา

60,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

350,000 590,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 132,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 353,000 2,023,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 35,000 45,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดตําบล
หนองแดง

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียน

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนาต่างๆ

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ลงทะเบียนในการอม
รมสัมมนาต่างๆ

150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและลง
ทะเบียน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและลง
ทะเบียนในการอบรม
สัมมนา

60,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง 250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ  “
งานมหกรรมของดี
อําเภอสีชมพ”ู

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 10,000

โครงการจัดการขยะใน
ตําบลหนองแดงแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็ก 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบต.เคลือนที
โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการฝึกอบรม
ความรู้ทางกฎหมายให้
แก่ประชาชนในพืนที
โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และประชาชนในพืนที
ตําบลหนองแดง

50,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา พัฒนา
บุคลากร ของ อบต
.หนองแดง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ  “
งานมหกรรมของดี
อําเภอสีชมพ”ู

10,000 10,000

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 10,000

โครงการจัดการขยะใน
ตําบลหนองแดงแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็ก 40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบต.เคลือนที 30,000 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

40,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการฝึกอบรม
ความรู้ทางกฎหมายให้
แก่ประชาชนในพืนที

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และประชาชนในพืนที
ตําบลหนองแดง

50,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา พัฒนา
บุคลากร ของ อบต
.หนองแดง

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตังและหลัก
สูตรทบทวน)

120,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

30,000

โครงการพัฒนาสถาน
ทีทํางานน่าอยู่
โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากร ของ อบ
ต.หนองแดง
โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนในพืนที 30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง(สนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ)

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

432,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตังและหลัก
สูตรทบทวน)

120,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

250,000 250,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

30,000

โครงการพัฒนาสถาน
ทีทํางานน่าอยู่ 20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

100,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากร ของ อบ
ต.หนองแดง

40,000 40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชนในพืนที 30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง(สนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ)

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

432,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 80,000 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000 15,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 150,000 2,000 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,050,078

วัสดุก่อสร้าง 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 8,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 6,000

เครืองปรับอากาศ

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี

โต๊ะอเนกประสงค์

พัดลมไอนํา พร้อม
อุปกรณ์ติดตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

220,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 73,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 322,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 105,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,050,078

วัสดุก่อสร้าง 3,000 33,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 228,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 110,000 130,000

ค่าไฟฟ้า 280,000 380,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 6,000

เครืองปรับอากาศ 25,900 25,900

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 5,500

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 5,000 5,000

โต๊ะอเนกประสงค์ 21,000 21,000

พัดลมไอนํา พร้อม
อุปกรณ์ติดตัง 60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  1  kVA 5,900

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารทัวไป

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือเครือง
ออกกําลังกาย  หมู่ที  3 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 40,000 40,000 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องติดหน้ารถยนต์

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA  ขนาด 3,500 
ANSI Lumens

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านมิตรสัมพันธ์  หมู่
ที  9

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

16,000 16,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

15,800 15,800

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

10,000

เครืองสํารองไฟฟ้า  
ขนาด  1  kVA 5,900

สแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารทัวไป 3,200 3,200

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือเครือง
ออกกําลังกาย  หมู่ที  3 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 280,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องติดหน้ารถยนต์ 10,000 10,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA  ขนาด 3,500 
ANSI Lumens

30,300 30,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านมิตรสัมพันธ์  หมู่
ที  9

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแดง  หมู่ที  
1

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจด  หมู่ที  
11

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา พร้อมต่อ
เติมท่อระบายนําเสีย 
หมู่ที  4

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมู่ที 2

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมูที 6

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมูที 7

150,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  10

150,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์   บ้าน
หนองขาม  หมู่ที 8

150,000

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองแดง

150,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้านโคกจัก
จัน   หมู่ที 5

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 1,488,400

ค่าบํารุงรักษา  ปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแดง  หมู่ที  
1

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจด  หมู่ที  
11

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา พร้อมต่อ
เติมท่อระบายนําเสีย 
หมู่ที  4

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมู่ที 2

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมูที 6

150,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนําแบบตัวยู  
หมูที 7

150,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที  10

150,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์   บ้าน
หนองขาม  หมู่ที 8

150,000

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองแดง

150,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้านโคกจัก
จัน   หมู่ที 5

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 1,538,400

ค่าบํารุงรักษา  ปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

50,000

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  11:38:13 หน้า : 14/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารสําหรับเก็บขยะ
อันตรายตําบลหนอง
แดง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินอุดหนุนเอกชน 250,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 400,000 26,000 1,968,000

รวม 14,014,162 700,000 230,000 4,830,020 76,000 1,543,000 6,478,078 1,150,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารสําหรับเก็บขยะ
อันตรายตําบลหนอง
แดง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 250,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,424,000

รวม 11,977,900 41,000,000
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