
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,185,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 231,475

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,084,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

411,500

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,460,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 496,000 1,240,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 124,500

เงินเดือนพนักงาน 720,000 315,000 517,190

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,185,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 231,475

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 230,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,084,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

411,500

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,460,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,258,560 1,258,560

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 395,520 395,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 580,440 216,000 1,684,500 4,217,740

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 186,000 210,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 3,000 24,000 60,200 247,700

เงินเดือนพนักงาน 1,086,500 254,500 4,557,920 7,451,110

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 255,500 495,500

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 146,000 354,000 121,000 232,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการแข่งขันเรือ
พายในวันออกพรรษา 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 5,000 55,000 90,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 385,000 395,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 206,000 30,000 708,000 1,797,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000 130,000 280,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการแข่งขันเรือ
พายในวันออกพรรษา 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 90,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

50,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

50,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง 30,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 90,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

50,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

50,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร. 20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง 30,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ

20,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 60,000 60,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกี่ยวกับการทําเกษตร
ชีวภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

25,000

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตํ่าอย่างยั่งยืน (Low 
carbon city)

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

450,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนใน
เขตเทศบาล

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
โครงการสรงนํ้าถํ้าพระ
และถํ้าหมูบ 35,000

หน้า : 7/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้เกี่ยวกับการทําเกษตร
ชีวภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

25,000

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตํ่าอย่างยั่งยืน (Low 
carbon city)

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

450,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนใน
เขตเทศบาล

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

147,000 147,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

147,000 147,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

51,000 51,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

51,000 51,000

โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 35,000 35,000

โครงการสรงนํ้าถํ้าพระ
และถํ้าหมูบ 35,000

หน้า : 8/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างและการควบคุม
งานก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลภูผาม่าน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 120,000 60,000

วัสดุสนาม

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

หน้า : 9/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

15,000

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและคณะ
กรรมการตรวจรับงาน
จ้างและการควบคุม
งานก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลภูผาม่าน

20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 40,000 80,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 25,000 200,000 360,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 15,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,000 125,000 425,000

วัสดุสนาม 20,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 52,000 102,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 846,560 846,560

วัสดุการเกษตร 50,000

หน้า : 10/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 40,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 4,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 7,800

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อน
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ
บานเลื่อน 9,000

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 6,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก  (Inkjet)

7,700

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 28,500

จัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น

หน้า : 11/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 10,000 30,000 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 43,000 73,000

วัสดุสํานักงาน 45,000 15,000 160,915 310,915

วัสดุอื่น 18,000 18,000

วัสดุการศึกษา 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 135,000 135,000

ค่าไฟฟ้า 410,000 410,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ 4,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 6,000 6,000

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 7,800 15,600

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อน 4,500 4,500

จัดซื้อตู้เอกสารแบบ
บานเลื่อน 9,000

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 6,000 12,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 5,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,000 12,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก  (Inkjet)

7,700

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 7,900 7,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 28,500

จัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 6,500 6,500

หน้า : 12/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 16

353,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยท่าโปร่ง ม.2 ต
.โนนคอม

297,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชาอุทิศ

616,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
ซอยเทศบาล 10

2,428,000

โครงการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยถนน
เลียบลํานํ้าเชิญจาก
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน
เซินเหนือถึงซอย
เทศบาล 8

183,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 95,000

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 104,000 60,000 260,000 10,000

รวม 8,938,375 155,000 1,930,000 779,000 220,000 6,559,800 536,000 1,591,490

หน้า : 13/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 16

353,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยท่าโปร่ง ม.2 ต
.โนนคอม

297,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชาอุทิศ

616,000

โครงการก่อสร้างยก
ระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางท่อ
ระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก 
ซอยเทศบาล 10

2,428,000

โครงการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยถนน
เลียบลํานํ้าเชิญจาก
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน
เซินเหนือถึงซอย
เทศบาล 8

183,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 95,000

เงินอุดหนุนเอกชน 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,378,000 30,000 1,862,000

รวม 4,847,300 1,155,500 11,852,735 38,565,200

หน้า : 14/14


