
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

31,980

ค่าชําระดอกเบีย 872,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 185,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,295,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 245,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,176,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

425,900

สํารองจ่าย 148,010

เบียยังชีพคนพิการ 2,880,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,840 1,002,840 1,430,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 32,580 116,580 126,360

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อืน

31,980

ค่าชําระดอกเบีย 872,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 185,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,295,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 245,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,176,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

425,900

สํารองจ่าย 148,010

เบียยังชีพคนพิการ 2,880,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนอืน 331,200 331,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,159,200 1,159,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 1,188,840 4,192,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 29,580 53,580

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 119,220 430,740
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,155,096 1,148,496 2,903,376

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 95,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสําคัญ

- โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ตังไว้ 50,000 บาท
1. โครงการค่าย
วิชาการ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 232,920 5,156,220 10,596,108

เงินวิทยฐานะ 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 174,840 174,840

เงินประจําตําแหน่ง 366,000 564,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 170,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าเช่าบ้าน 126,000 210,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 180,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 115,000 115,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสําคัญ

30,000 30,000

- โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ตังไว้ 50,000 บาท

50,000 50,000

1. โครงการค่าย
วิชาการ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรและเพิม
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร     
ตังไว้ 200,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การโครงการพัฒนา
บุคลากร    
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองค์กร

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลืออดออก 30,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

1.โครงการหน่วย
บริการภาษีเคลือนที 
ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
งานในโครงการหน่วย
บริการภาษีเคลือนที

2. โครงการทีเกียวข้อง
กับงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ     
ตังไว้ 50,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การโครงการทีเกียว
ข้องกับงานราชพิธี    
และกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ
2. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรและเพิม
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร     
ตังไว้ 200,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การโครงการพัฒนา
บุคลากร    
และเพิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองค์กร

200,000 200,000

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลืออดออก 30,000

1.โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

1.โครงการหน่วย
บริการภาษีเคลือนที 
ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
งานในโครงการหน่วย
บริการภาษีเคลือนที

20,000 20,000

2. โครงการทีเกียวข้อง
กับงานราชพิธีและ
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ     
ตังไว้ 50,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
การโครงการทีเกียว
ข้องกับงานราชพิธี    
และกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ

50,000 50,000

2. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนิน
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการรณงค์
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ในเด็กและ
เยาวชนตําบลโพธิกระ
สังข์

20,000

2. โครงการรักให้พอดี 30,000

2.โครงการลาน
วัฒนธรรมฯ 20,000

3.  โครงการค่ายพุทธ
บุตร 50,000

3.โครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด 20,000

3.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

4.  โครงการสาน
สัมพันธ์สายใยใน
ครอบครัว

50,000

4. โครงการศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

20,000

4.โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

20,000

5.  โครงการรีไซเคิล
เพือสือสร้างสรรค์ 20,000

5. โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

5.โครงการเก็บขยะ
สะสมเงินทอง คุ้ม
ครองอนาคต ลดขยะ
เหลือศูนย์ในชุมชน

50,000

6.โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการรณงค์
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์ในเด็กและ
เยาวชนตําบลโพธิกระ
สังข์

20,000

2. โครงการรักให้พอดี 30,000

2.โครงการลาน
วัฒนธรรมฯ 20,000

3.  โครงการค่ายพุทธ
บุตร 50,000

3.โครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด 20,000

3.โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

4.  โครงการสาน
สัมพันธ์สายใยใน
ครอบครัว

50,000

4. โครงการศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

20,000

4.โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

20,000

5.  โครงการรีไซเคิล
เพือสือสร้างสรรค์ 20,000

5. โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

5.โครงการเก็บขยะ
สะสมเงินทอง คุ้ม
ครองอนาคต ลดขยะ
เหลือศูนย์ในชุมชน

50,000

6.โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา 50,000

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูศูนย์เด็ก 24,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการ Sport Day 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลโพธิกระสังข์ 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการด้านกีฬาและ
นันทนาการ 100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนความปรองดอง
ของชุมชนตามวิถีท้อง
ถิน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,181,400

โครงการสานสัมพันธ์
วันปิดภาคเรียน 30,000

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ(ตามศาสตร์พระ
ราชา)

200,000

โครงการอบรม
เกษตรกรเพือเพิมผล
ผลิตทางการเกษตร

30,000

โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการการจัดทําแผน
หลักสูตรการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันการ
กระทําความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา 100,000 150,000

ค่าใชจ่ายในการฝึกอบ
รมและสัมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูศูนย์เด็ก 24,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 500,000 500,000

โครงการ Sport Day 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลโพธิกระสังข์ 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการด้านกีฬาและ
นันทนาการ 100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนความปรองดอง
ของชุมชนตามวิถีท้อง
ถิน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,181,400

โครงการสานสัมพันธ์
วันปิดภาคเรียน 30,000

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ(ตามศาสตร์พระ
ราชา)

200,000

โครงการอบรม
เกษตรกรเพือเพิมผล
ผลิตทางการเกษตร

30,000

โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการการจัดทําแผน
หลักสูตรการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันการ
กระทําความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,895,122

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000 200,000

วัสดุอืน 50,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือถังดับเพลิงใน
ชุมชน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 350,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 220,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,895,122

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 450,000

วัสดุอืน 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือถังดับเพลิงใน
ชุมชน 20,000 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายกัณหา 
งอนสวรรค์ บ้านซํา 
หมู่ที 7

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายทิง 
ปลืมใจ บ้านบก หมู่ที 
3

415,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาตา หมู่ที 1 
- หมู่ที 7

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแต้พัฒนา หมู่
ที 11 -เขตบ้านค้อปอ 
ต.ขุนหาญ

166,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางทุมมา 
งอนสวัน หมู่ที 5

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญมา ศรี
ดาพันธ์ บ้านใหม่
พัฒนา  หมู่ที 14

302,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุรัตน์  
จิตรโสม หมู่ที 5

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้านบ้าน
แต้พัฒนา หมู่ที 11

267,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (ท่อครึงซีก) 
บ้านโคกพยอม หมู่ที 4

434,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายกัณหา 
งอนสวรรค์ บ้านซํา 
หมู่ที 7

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนายทิง 
ปลืมใจ บ้านบก หมู่ที 
3

415,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านตาตา หมู่ที 1 
- หมู่ที 7

400,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านแต้พัฒนา หมู่
ที 11 -เขตบ้านค้อปอ 
ต.ขุนหาญ

166,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางทุมมา 
งอนสวัน หมู่ที 5

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญมา ศรี
ดาพันธ์ บ้านใหม่
พัฒนา  หมู่ที 14

302,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุรัตน์  
จิตรโสม หมู่ที 5

112,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้านบ้าน
แต้พัฒนา หมู่ที 11

267,000

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา (ท่อครึงซีก) 
บ้านโคกพยอม หมู่ที 4

434,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา(ท่อครึง
ซีก)ซอยบ้านนาย
พัลลภ  โพธิกระสังข์ 
บ้านโพธิกระสังข์เหนือ 
ม. 12

153,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
หนองคู หมู่ที 8

600,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อม
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายภายในบ้านหนอง
ขนาน หมู่ที 6

581,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อม
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในบ้านพอก 
หมู่ที 10

483,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก  บ้านโนนคูณ หมู่ที 
9

889,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก  บ้านสดํา หมู่ที 13

293,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สองฝังถนนสายบ้าน
โพธิกระสังข์
เหนือ-ตําบลกันทร
อม(ช่วงบ้านโพธิกระ
สังข์เหนือ)

710,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา(ท่อครึง
ซีก)ซอยบ้านนาย
พัลลภ  โพธิกระสังข์ 
บ้านโพธิกระสังข์เหนือ 
ม. 12

153,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
หนองคู หมู่ที 8

600,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อม
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายภายในบ้านหนอง
ขนาน หมู่ที 6

581,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อม
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในบ้านพอก 
หมู่ที 10

483,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก  บ้านโนนคูณ หมู่ที 
9

889,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พัก  บ้านสดํา หมู่ที 13

293,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สองฝังถนนสายบ้าน
โพธิกระสังข์
เหนือ-ตําบลกันทร
อม(ช่วงบ้านโพธิกระ
สังข์เหนือ)

710,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านโพธิ
กระสังข์ หมู่ที 2 -บ้าน
หนองประดิษฐ์ หมู่ที 5

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคู

680,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,500,000 3,240,000

รวม 17,408,890 8,949,516 420,000 360,000 1,700,000 70,000 2,876,916 11,901,418
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุกสายบ้านโพธิ
กระสังข์ หมู่ที 2 -บ้าน
หนองประดิษฐ์ หมู่ที 5

300,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคู

680,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 30,000 50,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 4,760,000

รวม 712,920 13,100,340 57,500,000
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