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230,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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360,000

50,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านใน
ดง

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนา

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซือหรือ
การจัดจ้าง

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

โครงการบ้านในดง
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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135,000135,000
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360,000

20,00020,000

80,00030,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านใน
ดง

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนา

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซือหรือ
การจัดจ้าง

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

โครงการบ้านในดง
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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364,000
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135,000
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ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาส

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ

โครงการสถานี
สวัสดิการสมานฉันท์
เพือคนตําบลบ้านในดง

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการรัวสดใส ห่าง
ไกลยาเสพติด

โครงการมหกรรมการ
เกษตรและของดีท่า
ยาง ประจําปี 2558

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาสู่ AEC

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

122,00090,000

5,0005,000

370,000170,000

60,000

40,000

80,000

60,000

30,000

135,000

80,000

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาส

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ

โครงการสถานี
สวัสดิการสมานฉันท์
เพือคนตําบลบ้านในดง

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการรัวสดใส ห่าง
ไกลยาเสพติด

โครงการมหกรรมการ
เกษตรและของดีท่า
ยาง ประจําปี 2558

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาสู่ AEC

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

31,400

1,015,000

100,000

100,000

200,000

-ค่าติดตังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ หมู่ที 5
บ้านในดง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3
บ้านหัวเข้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาย
นา

โครงการถมดิน หมู่ที
5 บ้านในดง

ค่าถมดิน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 4 บ้านใหม่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 1 บ้านในดง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รถกระเช้าเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000100,000
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31,400

1,015,000

100,000

100,000

2,500,0002,500,000

400,000200,000

20,00020,000

10,00010,000

320,000320,000

4,0004,000

-ค่าติดตังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ หมู่ที 5
บ้านในดง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 3
บ้านหัวเข้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาย
นา

โครงการถมดิน หมู่ที
5 บ้านในดง

ค่าถมดิน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 4 บ้านใหม่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 1 บ้านในดง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รถกระเช้าเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,168,680125,000100,0002,997,173639,000680,00010,0001,168,370

724,000100,00023,00020,000

90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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18,043,51710,005,294150,000

867,000

90,000

18,00018,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


