
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 130,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,164,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

239,225

สํารองจ่าย 630,300

เบียยังชีพคนพิการ 2,904,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 584,760 600,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 96,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 1,350,000 1,560,000

เงินอืนๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 170,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 130,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,164,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

239,225

สํารองจ่าย 630,300

เบียยังชีพคนพิการ 2,904,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 50,000 50,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 530,000 530,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 50,000 50,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,343,360 2,528,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 300,000

เงินเดือนพนักงาน 3,376,000 6,286,000

เงินอืนๆ 89,400 89,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,000 240,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 59,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

120,000 130,000

ค่าเช่าบ้าน 64,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 138,000 564,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษี  พัสดุ  
และทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวโรกาสต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าเดินทางไปราชาการ 50,000

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.ย่านรี 150,000

ค่าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2560

20,000

โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ย่านรี

40,000

โครงการเกรดถนน
ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลย่านรี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 68,000 157,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 500,000

ค่าเช่าบ้าน 197,000 261,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 510,000 1,212,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษี  พัสดุ  
และทรัพย์สิน

768,000 768,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวโรกาสต่างๆ

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 180,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 40,000 40,000

ค่าเดินทางไปราชาการ 50,000

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.ย่านรี 150,000

ค่าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ

30,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ 2560

20,000

โครงการกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ย่านรี

40,000

โครงการเกรดถนน
ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลย่านรี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
ย่านรี

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเอดส์  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปีงบประมาณ 
2560

60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ  ประจําปี
งบประมาณ 2560

180,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี 12 สิงหามหา
ราชินี

80,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี 5 ธันวามหา
ราช

80,000

โครงการตามรอย
ปรัชญา เรียนรู้วิธี หมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา  ประจําปี
งบประมาณ  2560

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณี อบต. ดําเนินการ
เอง

20,000

โครงการเปิดโลกกว้าง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

40,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอุทกภัย 50,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบล
ย่านรี

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเอดส์  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

250,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
ประจําปีงบประมาณ 
2560

60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ  ประจําปี
งบประมาณ 2560

180,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี 12 สิงหามหา
ราชินี

80,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี 5 ธันวามหา
ราช

80,000

โครงการตามรอย
ปรัชญา เรียนรู้วิธี หมู่
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา  ประจําปี
งบประมาณ  2560

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณี อบต. ดําเนินการ
เอง

20,000

โครงการเปิดโลกกว้าง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

40,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอุทกภัย 50,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. 50,000

วันทีพิมพ์ : 20/6/2560  13:27:04 หน้า : 6/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาผู้นํา
เด็กและเยาวชนตําบล
ย่านรี  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

65,000

โครงการรักษ์นํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน 23,400

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เยาวชน  ประจําปีงบ
ประมาณ  2558

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

1,016,400

โครงการสร้างเสริม
อนุรักษ์พันธุ์ปลาศูนย์
เรียนรู้ประมงต้นแบบ
หรือสร้างบ้านปลา

35,000

โครงการอบรมเยาวชน
ภายในตําบลย่านรี 150,000

รายจ่ายเพือบํารุง ดูแล
รักษา ทีดินสาธารณ
ประโยชน์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาผู้นํา
เด็กและเยาวชนตําบล
ย่านรี  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560

65,000

โครงการรักษ์นํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน 23,400

โครงการส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เยาวชน  ประจําปีงบ
ประมาณ  2558

50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา

1,016,400

โครงการสร้างเสริม
อนุรักษ์พันธุ์ปลาศูนย์
เรียนรู้ประมงต้นแบบ
หรือสร้างบ้านปลา

35,000

โครงการอบรมเยาวชน
ภายในตําบลย่านรี 150,000

รายจ่ายเพือบํารุง ดูแล
รักษา ทีดินสาธารณ
ประโยชน์

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 140,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 300,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,611,525

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีห้อง
ประชุมสภา

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 120,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 20,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) 17,000

ค่าจัดซือพัดลมตังโต๊ะ 3,500

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 12,000

ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง 4,500

ค่าจัดซือพัดลมติด
เพดาน 5,100

ค่าจ้างเหมาติดตัง
พัดลมติดผนัง จํานวน 
8 จุด

16,000

จัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 200,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,611,525

วัสดุการเกษตร 4,800 4,800

วัสดุก่อสร้าง 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 205,000 205,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 640,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีห้อง
ประชุมสภา 7,500 7,500

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 120,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 20,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) 17,000

ค่าจัดซือพัดลมตังโต๊ะ 3,500

ค่าจัดซือพัดลมตังพืน 12,000

ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง 4,500

ค่าจัดซือพัดลมติด
เพดาน 5,100

ค่าจ้างเหมาติดตัง
พัดลมติดผนัง จํานวน 
8 จุด

16,000

จัดซือตู้เหล็ก 4 ชัน 7,900 7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 29,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียงแบบลากจูง 39,000

ค่าจัดซือเครืองเล่น ดีวี
ดี 15,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลย่านรี งวดที 
1 และงวดที 2 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านซ่ง
กลาง หมู่ที 1 ตําบล
ย่านรี

45,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางกัญญาภักดิ หมู่ที 3 
ตําบลย่านรี

147,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางดวงพร จันใด หมู่
ที 4 ตําบลย่านรี

153,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 44,000 73,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ 14,000 14,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียงแบบลากจูง 39,000

ค่าจัดซือเครืองเล่น ดีวี
ดี 15,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลย่านรี งวดที 
1 และงวดที 2 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560

2,395,000 2,395,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้านซ่ง
กลาง หมู่ที 1 ตําบล
ย่านรี

45,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางกัญญาภักดิ หมู่ที 3 
ตําบลย่านรี

147,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางดวงพร จันใด หมู่
ที 4 ตําบลย่านรี

153,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางพวง สีเนียม หมู่ที 
7 ตําบลย่านรี

139,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายดํา อุ่นจันทร์ หมู่ที 
3 ตําบลย่านรี

240,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายบุญลือ สัสดีอาจ 
หมู่ที 1 ตําบลย่านรี

69,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวังตอ
ไทย หมู่ที 5 ตําบลย่าน
รี

401,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวัด
คลองแสง – บ้านโนน
เถียง หมู่ที 4 ตําบล
ย่านรี

250,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหลัง
บ้านผู้ช่วยสมบูรณ์ มิง
พา หมู่ที 2 ตําบลย่านรี

215,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคก
สว่าง - บ้านหนอง
ผักไหม หมู่ที 7 ตําบล
ย่านรี

263,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านเขา
ดิน - บ้านโนนแพง 
หมู่ที 12 ตําบลย่านรี

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นางพวง สีเนียม หมู่ที 
7 ตําบลย่านรี

139,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายดํา อุ่นจันทร์ หมู่ที 
3 ตําบลย่านรี

240,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยบ้าน
นายบุญลือ สัสดีอาจ 
หมู่ที 1 ตําบลย่านรี

69,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวังตอ
ไทย หมู่ที 5 ตําบลย่าน
รี

401,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวัด
คลองแสง – บ้านโนน
เถียง หมู่ที 4 ตําบล
ย่านรี

250,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหลัง
บ้านผู้ช่วยสมบูรณ์ มิง
พา หมู่ที 2 ตําบลย่านรี

215,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคก
สว่าง - บ้านหนอง
ผักไหม หมู่ที 7 ตําบล
ย่านรี

263,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านเขา
ดิน - บ้านโนนแพง 
หมู่ที 12 ตําบลย่านรี

451,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
คลองนางลิง – ที
สาธารณประโยชน์
หนองแต้ หมู่ที 9 
ตําบลย่านรี

200,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านดง
ขวาง - บ้านซําใหญ่ 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที 
11 ตําบลย่านรี

301,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนโปร่ง - บ้านเขา
ตอแดง หมู่ที 9 ตําบล
ย่านรี

351,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
หนองปรือ – บ้านโน
นพร้าว หมู่ที 8 ตําบล
ย่านรี

351,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนลูกรังสาย
รอบคุ้มบ้านบุนอก หมู่
ที 4 ตําบลย่านรี

95,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างหลังคาคุม
มอเตอร์ ประตูระบาย
นํา หมู่ที 6 ตําบลย่านรี

100,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 1 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 10 
ตําบลย่านรี

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
คลองนางลิง – ที
สาธารณประโยชน์
หนองแต้ หมู่ที 9 
ตําบลย่านรี

200,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านดง
ขวาง - บ้านซําใหญ่ 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที 
11 ตําบลย่านรี

301,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนโปร่ง - บ้านเขา
ตอแดง หมู่ที 9 ตําบล
ย่านรี

351,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
หนองปรือ – บ้านโน
นพร้าว หมู่ที 8 ตําบล
ย่านรี

351,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างถนนลูกรังสาย
รอบคุ้มบ้านบุนอก หมู่
ที 4 ตําบลย่านรี

95,000

โครงการจ้างเหมาก่อ
สร้างหลังคาคุม
มอเตอร์ ประตูระบาย
นํา หมู่ที 6 ตําบลย่านรี

100,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 1 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 10 
ตําบลย่านรี

99,000

วันทีพิมพ์ : 20/6/2560  13:27:04 หน้า : 16/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 11 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 12 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 2 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 3 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 4 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 5 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 7 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 9 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาต่อ
เติมและปรับปรุงศาลา
กลางบ้านคุ้มบ้านดอย
ลําภู หมู่ที 10 ตําบล
ย่านรี

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 11 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 12 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 2 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 3 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 4 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 5 ตําบล
ย่านรี

50,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 7 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 9 ตําบล
ย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาต่อ
เติมและปรับปรุงศาลา
กลางบ้านคุ้มบ้านดอย
ลําภู หมู่ที 10 ตําบล
ย่านรี

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาติด
ตังไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทาง บริเวณคุ้มบ้าน
โนนหัวบึง,บริเวณคุ้ม
บ้านนางทองดี พรมมา 
หมู่ที 2 ตําบลย่านรี

47,309

โครงการจ้างเหมาติด
ตังไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทาง บริเวณโรงเรียน
วัดย่านรี -บริเวณบ้าน
นายมนัส ศรีลา หมู่ที 5 
ตําบลย่านรี

66,233

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
ซอยศาลากลางบ้านเขา
ด้วน หมู่ที 9 ตําบลย่าน
รี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
บริเวณทางโค้งนานาย
จํานง โสมา หมู่ที 10 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
บริเวณหน้าศาลากลาง
บ้านดงขวาง หมู่ที 11 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
แยกสะพานท่าข่อย 
และบ้านโนนแพง ต่อ
จากของเดิม  หมู่ที 1 
ตําบลย่านรี

94,000

โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายนําและบ่อพัก
คุ้มบ้านโนนวัดหมู่ที 6 
ตําบลย่านรี

291,000

โครงการจ้างเหมา
เสริมขยายถนนซอย
บ้านหนองต่าง หมู่ที 4 
ตําบลย่านรี

117,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาติด
ตังไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทาง บริเวณคุ้มบ้าน
โนนหัวบึง,บริเวณคุ้ม
บ้านนางทองดี พรมมา 
หมู่ที 2 ตําบลย่านรี

47,309

โครงการจ้างเหมาติด
ตังไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทาง บริเวณโรงเรียน
วัดย่านรี -บริเวณบ้าน
นายมนัส ศรีลา หมู่ที 5 
ตําบลย่านรี

66,233

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
ซอยศาลากลางบ้านเขา
ด้วน หมู่ที 9 ตําบลย่าน
รี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
บริเวณทางโค้งนานาย
จํานง โสมา หมู่ที 10 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
บริเวณหน้าศาลากลาง
บ้านดงขวาง หมู่ที 11 
ตําบลย่านรี

99,000

โครงการจ้างเหมาติด
ตังเสาไฟฟ้ากิงเดียว
แยกสะพานท่าข่อย 
และบ้านโนนแพง ต่อ
จากของเดิม  หมู่ที 1 
ตําบลย่านรี

94,000

โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายนําและบ่อพัก
คุ้มบ้านโนนวัดหมู่ที 6 
ตําบลย่านรี

291,000

โครงการจ้างเหมา
เสริมขยายถนนซอย
บ้านหนองต่าง หมู่ที 4 
ตําบลย่านรี

117,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรง
เรียนบ้านซ่ง หมู่ 1 ต
.ย่านรร

150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 1,172,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,768,000

รวม 12,342,325 58,400 690,000 380,000 10,517,102 200,000 9,322,625 160,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรง
เรียนบ้านซ่ง หมู่ 1 ต
.ย่านรร

150,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 1,172,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 65,000 2,833,000

รวม 14,431,360 48,102,312
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