
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลด่านช้าง

110,000

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

136,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,156,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

74,749

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

225,496

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,619,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลด่านช้าง

110,000

- เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

136,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,156,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

74,749

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

225,496

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,619,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 360,840 666,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

38,580 60,000

เงินเดือนพนักงาน 479,480 532,920 1,324,080

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,500 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

53,290 279,480 144,000 170,860

ค่าเช่าบ้าน 60,000 42,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 300,000 496,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000 2,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,628,880 2,655,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 105,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

144,600 243,180

เงินเดือนพนักงาน 4,310,220 6,646,700

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 75,000 98,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

420,000 485,690 1,553,320

ค่าเช่าบ้าน 72,000 234,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 300,000 1,131,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

125,000 135,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน

-  โครงการจัดทําเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําและติดตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น

-  โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

-  โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน

100,000

-  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

-  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ อบต. 
ด่านช้าง

-  โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
อบต. ด่านช้าง

432,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่พบประชาชน

100,000 100,000

-  โครงการจัดทําเวที
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล และการจัด
ทําและติดตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น

40,000 40,000

-  โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

-  โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

-  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน

100,000

-  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

200,000

-  โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ อบต. 
ด่านช้าง

400,000 400,000

-  โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
อบต. ด่านช้าง

432,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการเพาะชํากล้า
ไม้

30,000

-  โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ

60,000

-  โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

70,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

70,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000 140,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

20,000

- โครงการ บริการ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ช้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-  โครงการเพาะชํากล้า
ไม้

30,000

-  โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ

60,000

-  โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

40,000 40,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

70,000

-  โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

70,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000 290,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

10,000 10,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ

15,000 15,000

- โครงการ จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

15,000 35,000

- โครงการ บริการ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ช้าง

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการ ปรุงดิน ถิ่น
นาข้าว ชาวด่านช้าง

50,000

- โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี

- โครงการ อบรมศีล 5 
ประชาสุขใจ

30,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

- โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

70,000

- โครงการฝึกศึกษานอก
สถานที่สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

- โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

70,000

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

40,000

- โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562  12:23:50 หน้า : 9/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการ ปรุงดิน ถิ่น
นาข้าว ชาวด่านช้าง

50,000

- โครงการ พัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรี

500,000 500,000

- โครงการ อบรมศีล 5 
ประชาสุขใจ

30,000

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

100,000

- โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

70,000

- โครงการฝึกศึกษานอก
สถานที่สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

- โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา

70,000

- โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

40,000

- โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

666,730

- โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านช้าง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

300,000

- โครงการอบรมและ
ศึกษานอกสถานที่ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

666,730

- โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ในการดําเนิน
งานฐานทรัพยากรท้อง
ถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านช้าง อําเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

300,000

- โครงการอบรมและ
ศึกษานอกสถานที่ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

รายจ่ายเพื่อพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 20,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 25,000 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 100,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 77,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000

วัสดุการเกษตร 10,000 4,500

วัสดุก่อสร้าง 5,000 220,000 80,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 25,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

350,000 350,000

รายจ่ายเพื่อพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 110,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 205,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000 145,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 180,000 180,000

วัสดุกีฬา 77,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 53,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

25,000 25,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000

วัสดุการเกษตร 5,000 19,500

วัสดุก่อสร้าง 10,000 15,000 345,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 195,000 295,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 2,000 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,500

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง
ทรงสูง

4,000

-  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 7,200 7,200

-  จัดซื้อโต๊ะทํางาน 10,800

- จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,000

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา

- จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 
(ชนิดแขวน)

28,600

- จัดซื้อชุดโซฟารับแขก
พร้อมโต๊ะกลาง

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

22,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุอื่น 5,000 17,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000 150,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,000 4,500

ค่าไฟฟ้า 250,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 2,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง
ทรงสูง

4,000

-  จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10,800 25,200

-  จัดซื้อโต๊ะทํางาน 10,800

- จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,000

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา

18,000 18,000

- จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 
(ชนิดแขวน)

28,600

- จัดซื้อชุดโซฟารับแขก
พร้อมโต๊ะกลาง

15,000 15,000

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 10,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สํานักงาน

22,000 74,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2562  12:23:51 หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สํานักงาน

4,300 4,300

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สํานักงาน (แบบเลเซอร์)

2,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํารวจ

- จัดซื้อเครื่องวัดระยะ 
แบบเลเซอร์ (Laser 
Distance Meter)

12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 
10  (จากบ้านนางรัง
สิตร์ ถึงบ้านนายทอง
ลวด)

359,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 
(จากบ้านนายเย็น ถึง
บ้านนางบุญจรัส)

392,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

- จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000 22,000

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สํานักงาน

4,300 12,900

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
สํานักงาน (แบบเลเซอร์)

2,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า

18,200 18,200

ครุภัณฑ์สํารวจ

- จัดซื้อเครื่องวัดระยะ 
แบบเลเซอร์ (Laser 
Distance Meter)

12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 
10  (จากบ้านนางรัง
สิตร์ ถึงบ้านนายทอง
ลวด)

359,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 
(จากบ้านนายเย็น ถึง
บ้านนางบุญจรัส)

392,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6  
(จากบ้านนายเขียว ไป
ศาลปู่ตา)

377,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3  
(จากวัดโนนทอง ถึงบ้าน
นายพิชัย)

347,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11  
(จากหน้าวัด ถึงศาลปู่
ตา)

341,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4  
(จากนานายเฉลิมชัย 
เชื่อมต่อถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน)

269,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากทางเข้าโรงเรียน 
เชื่อมต่อถนนรอบสระ
หนองเม็ก)

120,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากบ้านนายบุญจันทร์ 
ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช)

335,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6  
(จากบ้านนายเขียว ไป
ศาลปู่ตา)

377,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3  
(จากวัดโนนทอง ถึงบ้าน
นายพิชัย)

347,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11  
(จากหน้าวัด ถึงศาลปู่
ตา)

341,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4  
(จากนานายเฉลิมชัย 
เชื่อมต่อถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน)

269,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากทางเข้าโรงเรียน 
เชื่อมต่อถนนรอบสระ
หนองเม็ก)

120,000

- ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9  
(จากบ้านนายบุญจันทร์ 
ถึงสี่แยกบ้านนางนงนุช)

335,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิว
จราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตถนนสายนา
นิคม-หนองหว้าเอน 
(จากบ้านหนองเม็ก ถึง
หน้าเรือนจําบัวใหญ่)

400,000

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 
(ถนนสายทางไปป่าช้า)

349,000

- ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
นานิคม หมู่ที่ 5 (จาก
ทางหลวง 202 ถึงทาง
แยกถังประปา)

361,000

- ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
โนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนายวิรัตน์ ถึงบ้าน
นางอรัญญา)

357,000

อาคารต่าง ๆ

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาหมู่บ้าน บ้านนา
นิคม หมู่ที่ 5    
(กองช่าง)

98,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิว
จราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตถนนสายนา
นิคม-หนองหว้าเอน 
(จากบ้านหนองเม็ก ถึง
หน้าเรือนจําบัวใหญ่)

400,000

- ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 
(ถนนสายทางไปป่าช้า)

349,000

- ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
นานิคม หมู่ที่ 5 (จาก
ทางหลวง 202 ถึงทาง
แยกถังประปา)

361,000

- ปรับปรุงผิวจราจรแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
โนนเพ็ด หมู่ที่ 8 (จาก
บ้านนายวิรัตน์ ถึงบ้าน
นางอรัญญา)

357,000

อาคารต่าง ๆ

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศาลาหมู่บ้าน บ้านนา
นิคม หมู่ที่ 5    
(กองช่าง)

98,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ตําบลด่านช้าง
(กองส่งเสริมการเกษตร)

143,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับค่าได้ (ค่า K )

170,040

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุน "โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น"

เงินอุดหนุนเอกชน

-  อุดหนุน  การดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการในประราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 
4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

- ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
ตําบลด่านช้าง
(กองส่งเสริมการเกษตร)

143,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับค่าได้ (ค่า K )

170,040

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- อุดหนุน "โครงการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น"

15,000 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน

-  อุดหนุน  การดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการในประราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 
4

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 7

350,000

- ค่าอาหารกลางวัน ให้
เด็กชั้นอนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลด่าน
ช้าง

900,000

- อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอบัวใหญ่ในการจัด
งานประเพณี "งานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 
ประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ่"  อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

40,000

สนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อดําเนิน
กิจกรรมงานรัฐพิธี และ
งานราชพิธี

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่

500,000

รวม 15,024,345 1,239,670 4,418,540 350,000 3,090,720 180,000 1,116,000 5,850,910
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

- ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่าง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 7

350,000

- ค่าอาหารกลางวัน ให้
เด็กชั้นอนุบาล - ป.6 
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตตําบลด่าน
ช้าง

900,000

- อุดหนุนที่ว่าการ
อําเภอบัวใหญ่ในการจัด
งานประเพณี "งานฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 
ประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ่"  อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

40,000

สนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อดําเนิน
กิจกรรมงานรัฐพิธี และ
งานราชพิธี

10,000 10,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่

500,000

รวม 638,200 13,155,210 45,063,595
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