
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 83,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,821,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 198,223

เบียยังชีพคนพิการ 1,320,480

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 46,208

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 161,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 1,073,220

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 300,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 83,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,821,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

150,000

สํารองจ่าย 198,223

เบียยังชีพคนพิการ 1,320,480

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 46,208

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,195,200 1,195,200

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 216,000 1,198,320 1,575,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 87,480 87,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 49,660 73,660

เงินเดือนพนักงาน 238,800 4,133,460 5,445,480

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000
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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

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

133,970

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 336,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการซือ
พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง
ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

ค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย 420,000

โครงการกิจกรรม  
"อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ.  
2540"
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

37,900 357,170 529,040

ค่าเช่าบ้าน 75,000 75,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 168,000 1,108,000 1,622,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 30,000 35,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการซือ
พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  และ
พวงมาลา

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 320,000 370,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง

4,000 4,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

150,000 150,000

ค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย 420,000

โครงการกิจกรรม  
"อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ.  
2540"

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

โครงการกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล  หน่วยงาน  
องค์กรดีเด่น  ผู้ทําคุณ
ประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ
โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนืองในวันวิสาขบูชา

15,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
ในวันธรรมสวนะช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  (หัว
หนองสัมพันธ์)

75,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพ
วรางกูร  รัชกาลที  10

15,000

โครงการจัดงานของดี
อําเภอบ้านไผ่ 120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และงานนมัสการพระ
พุทธชัยมงคลมิงเมือง
ไผ่

250,000

โครงการจัดงานสืบ
สานงานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา  วัน
อาสาฬหบูชา

15,000

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงาน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล  หน่วยงาน  
องค์กรดีเด่น  ผู้ทําคุณ
ประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง

5,000 5,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 10,000 10,000

โครงการกิจกรรมส่ง
เสริมพระพุทธศาสนา
เนืองในวันวิสาขบูชา

15,000

โครงการเข้าวัดทําบุญ
ในวันธรรมสวนะช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  (หัว
หนองสัมพันธ์)

75,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพ
วรางกูร  รัชกาลที  10

15,000

โครงการจัดงานของดี
อําเภอบ้านไผ่ 120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และงานนมัสการพระ
พุทธชัยมงคลมิงเมือง
ไผ่

250,000

โครงการจัดงานสืบ
สานงานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา  วัน
อาสาฬหบูชา

15,000

โครงการจัดทําแผน
การดําเนินงาน 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

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  (คัดลอก
ข้อมูลทีดินลงในแบบ
สํารวจข้อมูลเกียวกับ
ทีดินและสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม)

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
โครงการตรวจสอบนํา
อุปโภค  บริโภค  ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง

18,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 10,000

โครงการทะเลบัวแดง 50,000

โครงการธรรมะสัญจร 120,000

โครงการประชาคม
ท้องถิน 30,000

โครงการประชา
สัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษีท้อง
ถินและบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที

โครงการประชุมผู้
ปกครอง
โครงการปลูกต้นไม้
เนืองในวันสําคัญต่าง 
ๆ

30,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนําในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวหนอง
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  (คัดลอก
ข้อมูลทีดินลงในแบบ
สํารวจข้อมูลเกียวกับ
ทีดินและสํารวจข้อมูล
ภาคสนาม)

50,000 50,000

โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

15,000 15,000

โครงการตรวจสอบนํา
อุปโภค  บริโภค  ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวหนอง

18,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 10,000

โครงการทะเลบัวแดง 50,000

โครงการธรรมะสัญจร 120,000

โครงการประชาคม
ท้องถิน 30,000

โครงการประชา
สัมพันธ์หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บภาษีท้อง
ถินและบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที

5,000 5,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง 3,000 3,000

โครงการปลูกต้นไม้
เนืองในวันสําคัญต่าง 
ๆ

30,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนําในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวหนอง

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

12,310 12,310
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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

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการเปลียนต้นร้าย
ให้กลายเป็นต้นดี 
(ออกบริการสมาชิกใน
ชุมชนในการเปลียน
ยอดพันธุ์ให้เป็นพันธุ์
ดี)

2,000

โครงการเผยแพร่
ภารกิจหน่วยงาน  (สือ
ประชาสัมพันธ์)

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร  "ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  
และความสามัคคี "

โครงการฝึกอบรม อป
พร.หลักสูตรจัดตัง
โครงการฝึกอบรมการ
เลียงโคเนือ 30,000

โครงการฝึกอบรมผู้สูง
อายุและสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  หลักสูตร  
"ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
การบริหารจัดการขยะ  
และศึกษาดูงานตาม
แนวพระราชดําริ"

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ
โครงการเยียมบ้านหนู
น้อยสานสัมพันธ์
ระหว่างครูและผู้
ปกครอง

โครงการศูนย์การเรียน
รู้เศรษฐกิจพอเพียง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

12,310 12,310

โครงการเปลียนต้นร้าย
ให้กลายเป็นต้นดี 
(ออกบริการสมาชิกใน
ชุมชนในการเปลียน
ยอดพันธุ์ให้เป็นพันธุ์
ดี)

2,000

โครงการเผยแพร่
ภารกิจหน่วยงาน  (สือ
ประชาสัมพันธ์)

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร  "ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  
และความสามัคคี "

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.หลักสูตรจัดตัง 158,000 158,000

โครงการฝึกอบรมการ
เลียงโคเนือ 30,000

โครงการฝึกอบรมผู้สูง
อายุและสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  หลักสูตร  
"ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
การบริหารจัดการขยะ  
และศึกษาดูงานตาม
แนวพระราชดําริ"

250,000 250,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 10,000 10,000

โครงการเยียมบ้านหนู
น้อยสานสัมพันธ์
ระหว่างครูและผู้
ปกครอง

3,000 3,000

โครงการศูนย์การเรียน
รู้เศรษฐกิจพอเพียง 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

โครงการศูนย์ขยาย
พันธุ์พืชชุมชน 20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวเด็กก่อนวัย
เรียน

96,000

โครงการส่งเสริมการ
เลียงไก่พืนเมือง 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้แก่เด็ก
และเยาวชน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "โต
ไปไม่โกง")

15,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "ส่ง
เสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง")

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์  สุจริต  
และปลูกฝังทัศนคติ  
วัฒนธรรมทีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนองเคลือนที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ขยาย
พันธุ์พืชชุมชน 20,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวเด็กก่อนวัย
เรียน

96,000

โครงการส่งเสริมการ
เลียงไก่พืนเมือง 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

232,490 232,490

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้แก่เด็ก
และเยาวชน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "โต
ไปไม่โกง")

15,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน  องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนอง  (กิจกรรม  "ส่ง
เสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง")

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์  สุจริต  
และปลูกฝังทัศนคติ  
วัฒนธรรมทีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต

10,000 10,000

โครงการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัว
หนองเคลือนที

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 125,000 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 210,000 210,000
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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

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอืน 36,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถส่วนกลาง  
(รถบรรทุก (ดีเซล))

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

001. โครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายต่อ
จากโครงการตําบลละ  
5,000,000.-บาท  ถึง
วัดป่าฟ้าระงึม  บ้าน
โนนงิว  หมู่ที  2  
ตําบลหัวหนอง  อําเภอ
บ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

496,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 252,939 252,939

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 150,000 180,000

วัสดุอืน 36,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 79,000 79,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 36,000 36,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถส่วนกลาง  
(รถบรรทุก (ดีเซล)) 715,000 715,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล 13,600 13,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

001. โครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายต่อ
จากโครงการตําบลละ  
5,000,000.-บาท  ถึง
วัดป่าฟ้าระงึม  บ้าน
โนนงิว  หมู่ที  2  
ตําบลหัวหนอง  อําเภอ
บ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

496,600
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

002. โครงการงานลง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อ
สร้างบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณหน้าบ้าน
นายสุวิทย์  เกาะตุ่น  
ถึงบ้านนายวีระศักดิ   
ขุนทอง  บ้านหนองนา
วัว  หมู่ที  3  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

205,500

003. โครงการงานลง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อ
สร้างบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณหน้าบ้าน
นายชม   พรมมาซุย  
ไปทางบ้านนายสม
ศักดิ   มาซา  บ้าน
หนองนาวัว  หมู่ที  3  
ตําบลหัวหนอง  อําเภอ
บ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

45,100

004. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนสาย
จากบ้านโนนข่า  หมู่ที  
4  ไปโรงเรียนบ้านไผ่
ศึกษา  บ้านโนนข่า  
หมู่ที  4  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

477,600

005. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายคําปัน   โสวิชัย  
บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

37,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

002. โครงการงานลง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อ
สร้างบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณหน้าบ้าน
นายสุวิทย์  เกาะตุ่น  
ถึงบ้านนายวีระศักดิ   
ขุนทอง  บ้านหนองนา
วัว  หมู่ที  3  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

205,500

003. โครงการงานลง
ท่อระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อ
สร้างบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบริเวณหน้าบ้าน
นายชม   พรมมาซุย  
ไปทางบ้านนายสม
ศักดิ   มาซา  บ้าน
หนองนาวัว  หมู่ที  3  
ตําบลหัวหนอง  อําเภอ
บ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

45,100

004. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนสาย
จากบ้านโนนข่า  หมู่ที  
4  ไปโรงเรียนบ้านไผ่
ศึกษา  บ้านโนนข่า  
หมู่ที  4  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

477,600

005. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายคําปัน   โสวิชัย  
บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

37,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

006. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายสมจิตร   ไชยขัน 
 บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

130,100

007. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายสมชาย   มีศิลป์ 
 บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

47,800

008. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนสาย
บ้านหนองนาวัว  หมู่ที  
3  ถึงบ้านโนนไผ่  หมู่
ที  6  ตําบลหัวหนอง  
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

496,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบ้านไผ่ 250,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

120,000

อุดหนุนกิงกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
เข้าค่ายพุทธธรรมเพือ
ส่งเสริมจริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

006. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายสมจิตร   ไชยขัน 
 บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

130,100

007. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบ้าน
นายสมชาย   มีศิลป์ 
 บ้านหนองร้านหญ้า  
หมู่ที  5  ตําบลหัว
หนอง  อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น

47,800

008. โครงการงานก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนสาย
บ้านหนองนาวัว  หมู่ที  
3  ถึงบ้านโนนไผ่  หมู่
ที  6  ตําบลหัวหนอง  
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น

496,600

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบ้านไผ่ 250,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

120,000

อุดหนุนกิงกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
เข้าค่ายพุทธธรรมเพือ
ส่งเสริมจริยธรรม

45,000 45,000
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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

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้านไผ่ 55,000

รวม 6,935,511 222,000 3,788,130 725,000 160,000 420,000 101,000 542,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 396,000 396,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอบ้านไผ่ 55,000

รวม 1,686,129 196,220 11,724,010 26,500,000
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