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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

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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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการแข่งขันกีฬา
ประถมหนองฉิมเกมส์

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์

โครงการขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักร
เพือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลหนองฉิม

โครงการ อบต. เคลือน
ที

ค่าพวงมาลา

ค่าตรวจสอบรังวัด

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสําคัญ ค่าตอบ
แทนหน่วยกู้ชีพ

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกาส

ค่าจ้างนักเรียน/นัก
ศึกษา ในช่วงปิดภาค
เรียน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการแข่งขันกีฬา
ประถมหนองฉิมเกมส์

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์

โครงการขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักร
เพือปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลหนองฉิม

โครงการ อบต. เคลือน
ที

ค่าพวงมาลา

ค่าตรวจสอบรังวัด

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสําคัญ ค่าตอบ
แทนหน่วยกู้ชีพ

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกาส

ค่าจ้างนักเรียน/นัก
ศึกษา ในช่วงปิดภาค
เรียน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการประชาชน
ร่วมใจป้องกัน
อาชญากรรม

โครงการประกวดยิม
สวยฟันไม่ผุ

โครงการปกป้อง
สถาบัน (กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ)

โครงการบายศรีสู่ขวัญ
หนูน้อยปฐมวัย

โครงการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

โครงการถวายนํา
ปานะในวันเข้าพรรษา

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการตรวจหาสาร
เสพติดให้กับผุ้บริหาร
ส. อบต. บุคลากรของ
อบต.

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย

โครงการซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

โครงการจัดหาเมล็ด
พันธุ์พืช

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพือการจัดทําแผน

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการประชาชน
ร่วมใจป้องกัน
อาชญากรรม

โครงการประกวดยิม
สวยฟันไม่ผุ

โครงการปกป้อง
สถาบัน (กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ)

โครงการบายศรีสู่ขวัญ
หนูน้อยปฐมวัย

โครงการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

โครงการถวายนํา
ปานะในวันเข้าพรรษา

โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการตรวจหาสาร
เสพติดให้กับผุ้บริหาร
ส. อบต. บุคลากรของ
อบต.

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย

โครงการซ่อมแซมทีอยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้และผู้
ด้อยโอกาส

โครงการจัดหาเมล็ด
พันธุ์พืช

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพือการจัดทําแผน

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสําหรับ เด็ก
และเยาวชน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมของผู้บริหาร
ส.อบต. และบุคลากร

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศูนย์ ซ่อม
สร้าง พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ศพด.

โครงการฝึกอบรมฯ
ศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ

โครงการแผนทีภาษีฯ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

โครงการปลูกต้นไม้
ตามแนวพระราชดําริฯ
(ปลูกป่าชุมชน)

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบล
หนองฉิม

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสําหรับ เด็ก
และเยาวชน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมของผู้บริหาร
ส.อบต. และบุคลากร

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศูนย์ ซ่อม
สร้าง พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ศพด.

โครงการฝึกอบรมฯ
ศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพ

โครงการแผนทีภาษีฯ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติ

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

โครงการปลูกต้นไม้
ตามแนวพระราชดําริฯ
(ปลูกป่าชุมชน)

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบล
หนองฉิม

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประเพณีบุญ
บังไฟ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

15,000

150,000

60,000

20,000

1,119,000

15,000

20,000

50,000

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปรอง

เพิมพูนศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนจากเหตุ
สาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติ

จัดโครงการเพือจัดเวที
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

เงินรางวัลค่าเปรียบ
เทียบปรับจราจร

โครงการอบรมเพิมพูน
ศักยภาพ อสม.

โครงการอบรมการต่อ
วงจรและส่งเสริมการ
ใช้ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 2
แห่ง

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและการจัดทํา
แผนชุมชนฯ

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภา
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนอาชีพสตรี ผู้
สูงอายุ ประชาชนทัว
ไป

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

150,000150,000

150,000150,000

15,000

6,0006,000

150,000

60,000

20,000

1,119,000

15,000

20,000

50,000

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปรอง

เพิมพูนศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน

ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนจากเหตุ
สาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติ

จัดโครงการเพือจัดเวที
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาสามปี

เงินรางวัลค่าเปรียบ
เทียบปรับจราจร

โครงการอบรมเพิมพูน
ศักยภาพ อสม.

โครงการอบรมการต่อ
วงจรและส่งเสริมการ
ใช้ระบบพลังงานแสง
อาทิตย์

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 2
แห่ง

โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและการจัดทํา
แผนชุมชนฯ

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภา
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนอาชีพสตรี ผู้
สูงอายุ ประชาชนทัว
ไป

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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23,000

100,000

40,000

80,000

100,000

1,565,100

30,000

20,000

100,000

20,00020,00030,000

100,000100,000

150,000

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือตู้นิรภัย

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

สนับสนุนการดําเนิน
งานศูนย์ข้อมูลข่าว
สารฯ

สนับสนุนการดําเนิน
งานผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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23,000

20,00020,000

20,00020,000

5,0005,000

580,000480,000

20,00020,000

27,00027,000

180,000140,000

140,00060,000

100,000

1,565,100

30,000

40,00020,000

250,000250,000

110,00010,000

160,00090,000

60,00060,000

240,00040,000

37,00037,000

150,000

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือตู้นิรภัย

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

สนับสนุนการดําเนิน
งานศูนย์ข้อมูลข่าว
สารฯ

สนับสนุนการดําเนิน
งานผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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88,000

409,000

991,000

6,500

100,000

6,500

250,000

5,000

30,000

23,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองฉิม หมู่ที
13

โครงการก่อสร้างรัว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองฉิม
หมู่ที 13 บ้านฉิมริมบึง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 8 (สาย
จากเขตบ้านน้อยใต้คู
หมู่ที 4 ถึงบ้านโนน
สะอาด หมู่ที 8

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

จัดซือเรือท้องแบน 4
ลํา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ปัมแบบจุ่ม ชนิดดูด
โคลน

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สว่านโรตารี

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่า
เซลส์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ

เครืองตบดิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ (สาธารณสุข)

เครืองคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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88,000

409,000

991,000

30,00030,000

6,500

200,000100,000

6,500

250,000

5,000

30,000

23,00023,000

23,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองฉิม หมู่ที
13

โครงการก่อสร้างรัว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองฉิม
หมู่ที 13 บ้านฉิมริมบึง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 8 (สาย
จากเขตบ้านน้อยใต้คู
หมู่ที 4 ถึงบ้านโนน
สะอาด หมู่ที 8

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

จัดซือเรือท้องแบน 4
ลํา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ปัมแบบจุ่ม ชนิดดูด
โคลน

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สว่านโรตารี

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่า
เซลส์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ

เครืองตบดิน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ (สาธารณสุข)

เครืองคอมพิวเตอร์ตัง
โต๊ะ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,201,4201,271,4001,606,7005,865,100525,000580,000260,0001,461,515

2,590,000

225,000

938,000

461,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการขุดลอกบึงซึก
วึก หมู่ที 13 บ้านฉิม
ริมบึง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะตลาดสด
หนองฉิม หมู่ที 11

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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31,000,00011,782,865446,000

2,600,00010,000

225,000

20,00020,000

938,000

461,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

รายจ่ายอืน

โครงการขุดลอกบึงซึก
วึก หมู่ที 13 บ้านฉิม
ริมบึง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะตลาดสด
หนองฉิม หมู่ที 11

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


