
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

150,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 88,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,028,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,847

สํารองจ่าย 150,956

เบี้ยยังชีพคนพิการ 336,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 384,854 327,974

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 549,240 956,819

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

150,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 88,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,028,400

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,847

สํารองจ่าย 150,956

เบี้ยยังชีพคนพิการ 336,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,048,982 1,761,810

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 113,878 137,878

เงินเดือนพนักงาน 3,904,380 5,410,439

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 216,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 10,000 10,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานก่อสร้าง

30,000

แผนที่ภาษี และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ดําเนินคดีชั้นอนุญาโต
ตุลาการและค่าดําเนิน
คดีกรณีผิดสัญญา
จ้าง/สัญญาซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 10,000 20,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการกําจัดวัชพืช
เพื่ออนุรักษ์แหล่งนํ้า 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 94,000 106,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 110,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000 80,000

ค่าจ้างเหมาบริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานก่อสร้าง

30,000

แผนที่ภาษี และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 130,000 130,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ 70,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ดําเนินคดีชั้นอนุญาโต
ตุลาการและค่าดําเนิน
คดีกรณีผิดสัญญา
จ้าง/สัญญาซื้อขาย

100,000 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 140,000 170,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

4,000 4,000

โครงการกําจัดวัชพืช
เพื่ออนุรักษ์แหล่งนํ้า 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ 10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองวันพ่อแห่งชาติ ๕ 
ธันวาคม

20,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมฉลองวันแม่แห่ง
ชาติ ๑๒ สิงหาคม

20,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมเพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดิน
ทรเทพยวรางกูร ฯ

30,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงาน/บุคคลต้น
แบบ

โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน
โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันสําคัญของชาติ 10,000

โครงการปลูกฝังค่า
นิยมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ให้ประโยชน์

10,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก กําจัดยุง
ลาย

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเพื่อพัฒนาส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสตรี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคัดแยกขยะ 10,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองวันพ่อแห่งชาติ ๕ 
ธันวาคม

20,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมฉลองวันแม่แห่ง
ชาติ ๑๒ สิงหาคม

20,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมเพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดิน
ทรเทพยวรางกูร ฯ

30,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงาน/บุคคลต้น
แบบ

4,000 4,000

โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน

10,000 10,000

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

15,000

โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันสําคัญของชาติ 10,000

โครงการปลูกฝังค่า
นิยมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ให้ประโยชน์

10,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก กําจัดยุง
ลาย

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพเพื่อพัฒนาส่ง
เสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสตรี

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 40,000

โครงการส่งเสริม
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและสมาน
ฉันท์อบต.โพพระ

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สว่างวัฒน วรขัตติ
ราชนารี

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
กีฬาพื้นบ้าน ประจําปี 
2562

25,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดองและ
พัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นกับ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพ
พระ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพพระ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 40,000

โครงการส่งเสริม
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและสมาน
ฉันท์อบต.โพพระ

10,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สว่างวัฒน วรขัตติ
ราชนารี

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
กีฬาพื้นบ้าน ประจําปี 
2562

25,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดองและ
พัฒนาองค์ความรู้ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นกับ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพ
พระ พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพพระ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกอบต. 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ของอบต
.โพพระ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและ
ประชาชนเกี่ยวกับพรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
เรื่องโรคเอดส์

5,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 572,170

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 222,280

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกอบต. 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ของอบต
.โพพระ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและ
ประชาชนเกี่ยวกับพรบ
.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
เรื่องโรคเอดส์

5,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 572,170

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 20,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 40,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 222,280

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 120,000

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  10:18:31 หน้า : 10/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 150,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ค่าซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล

ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟ

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

ติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในเขตองค์กาบริ
หารส่วนตําบล
โพพระ

1,770,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งกระจกโค้ง ใน
เขตตําบลโพพระ 146,000

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากร้านอาหารครูจวน
ถึงวัดโพธิ์พระนอก ม
.7,8,9

496,000

ค่าถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 260,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2,600 2,600

ค่าซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 22,000 22,000

ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,800 5,800

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

1,400 1,400

ติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในเขตองค์กาบริ
หารส่วนตําบล
โพพระ

1,770,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ์ 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 170,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งกระจกโค้ง ใน
เขตตําบลโพพระ 146,000

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากร้านอาหารครูจวน
ถึงวัดโพธิ์พระนอก ม
.7,8,9

496,000

ค่าถมดิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถมดินข้างอาคารอบต
.โพพระ ม.7 491,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 15,000

รวม 5,005,203 30,000 30,000 40,000 1,965,000 2,895,094 335,000 2,376,243
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถมดินข้างอาคารอบต
.โพพระ ม.7 491,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

23,000 23,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

11,000 11,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร 15,000

รวม 160,000 9,698,960 22,535,500
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