
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

65,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,528,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,500

สํารองจ่าย 153,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,718,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

65,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,528,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

145,500

สํารองจ่าย 153,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,718,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,886,160 1,886,160

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,640 890,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

1,000 144,000

เงินเดือนพนักงาน 905,520 902,640

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 6,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 416,000

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลสุนัข และแมว

4,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,048,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

145,000

เงินเดือนพนักงาน 4,766,560 6,574,720

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 91,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,000 205,000

ค่าเช่าบ้าน 288,000 384,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,320,000 1,736,000

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลสุนัข และแมว

4,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต.และผู้
บริหารอบต.นาเลียง

โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาเลียง
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการถั่วลิสงพันธุ์ดี  
วิถีชีวิตชุมชน  ตําบลนา
เลียง

130,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนา
เลียง

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมจิตอาสา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 110,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบต.และผู้
บริหารอบต.นาเลียง

400,000 400,000

โครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลนาเลียง
ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

30,000

โครงการถั่วลิสงพันธุ์ดี  
วิถีชีวิตชุมชน  ตําบลนา
เลียง

130,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลนา
เลียง

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมจิตอาสา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรู้ทัน  รู้เลี่ยง  
ไม่เสี่ยงเอดส์ตําบลนา
เลียง

10,000

โครงการวันลอยกระทง
ตําบลนาเลียง

50,000

โครงการวันสงกรานต์
ตําบลนาเลียง

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้าน
อาชีพ สําหรับคนพิการ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

942,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรู้ทัน  รู้เลี่ยง  
ไม่เสี่ยงเอดส์ตําบลนา
เลียง

10,000

โครงการวันลอยกระทง
ตําบลนาเลียง

50,000

โครงการวันสงกรานต์
ตําบลนาเลียง

30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้าน
อาชีพ สําหรับคนพิการ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

942,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

โครงการให้ความรู้ใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

10,000 10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้สูงอายุ
ตําบลนาเลียง

30,000

โครงการอบรมและ
ป้องกันเด็กและเยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว
กับการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

64,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,000,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 40,000

วัสดุอื่น 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้สูงอายุ
ตําบลนาเลียง

30,000

โครงการอบรมและ
ป้องกันเด็กและเยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพติด

10,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยว
กับการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

64,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,000,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 120,000

วัสดุอื่น 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ่ม (submersible)

54,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก
สําเร็จรูปทรงกระบอก

65,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 575,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก

22,000 22,000

สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ่ม (submersible)

54,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก
สําเร็จรูปทรงกระบอก

65,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 575,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เทปวัดระยะ 10,000

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบ
ชัก

3,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน หมู่ที่ 1 (หน้าวัด
โพธิ์เจริญ)

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 5

45,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาเลียง หมู่ 1 
- หมู่ 2

280,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ  หมู่ที่ 3

75,000

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ 9

120,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 11

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 12

10,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 3

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เทปวัดระยะ 10,000

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบ
ชัก

3,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน หมู่ที่ 1 (หน้าวัด
โพธิ์เจริญ)

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 5

45,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาเลียง หมู่ 1 
- หมู่ 2

280,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ  หมู่ที่ 3

75,000

โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ 9

120,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 11

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 12

10,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 3

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 5

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 7

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 4

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 9

48,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลู่มปลูกถั่วลิสง
ตําบลนาเลียง

30,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  13:12:54 หน้า : 15/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 5

10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 7

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 4

30,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมถนนลูกรัง หมู่ 9

48,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

26,000 26,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนกลู่มปลูกถั่วลิสง
ตําบลนาเลียง

30,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวัฒนธรรม
ประเพณีตําบลนาเลียง

70,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 9

80,000

โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการแสวงหาความรู้ 
อยู่กับการพัฒนาตนเอง

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรมนักเรียน

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน

1,300,000

อุดหนุนกิจการประเพณี
ไหลเรือไฟและงาน
กาชาดให้แก่สภา
วัฒนธรรมอําเภอนาแก

60,000

อุดหนุนโครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน

รวม 5,701,700 718,000 360,000 270,000 2,761,560 466,000 5,379,300 141,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนวัฒนธรรม
ประเพณีตําบลนาเลียง

70,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา หมู่ที่ 9

80,000

โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่
พันธุ์ไข่

20,000

โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการแสวงหาความรู้ 
อยู่กับการพัฒนาตนเอง

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรมนักเรียน

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน

1,300,000

อุดหนุนกิจการประเพณี
ไหลเรือไฟและงาน
กาชาดให้แก่สภา
วัฒนธรรมอําเภอนาแก

60,000

อุดหนุนโครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน

20,000 20,000

รวม 10,902,440 26,700,000
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