
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 593,661

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 291,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,726,179

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 242,001

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,352,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

897,480

สํารองจ่าย 1,296,313

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 930,374 129,720

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 593,661

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 291,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,726,179

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 242,001

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,352,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 8,784

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

897,480

สํารองจ่าย 1,296,313

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,362,120 2,927,280 5,349,494

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 6,000 6,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,800 344,400 485,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,060 24,000

เงินเดือนพนักงาน 1,882,140 783,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

24,560 12,625

ค่าเช่าบ้าน 100,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,010,000 382,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 50,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 94,560 253,440 492,060

เงินเดือนพนักงาน 3,799,920 8,160,860 14,625,920

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 172,000 172,000

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 452,400 718,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 68,000 190,000 278,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

165,200 330,023 532,408

ค่าเช่าบ้าน 36,000 270,000 448,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 25,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 469,000 2,011,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 115,000 145,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 105,000 205,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม สัมมนา 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 50,000 100,000 230,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

24,000 24,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทนผู้
ประสบภัย

10,000 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

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน

โครงการกลุ่มสตรีร้อย
ดวงใจรักษ์ป่าทัวไทย
เพือเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 300,000

โครงการค่ายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ฝึกทบทวน (อปพร.)
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด
โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสรรหา
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน 30,000 30,000

โครงการกลุ่มสตรีร้อย
ดวงใจรักษ์ป่าทัวไทย
เพือเฉลิมพระเกียรติฯ

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 300,000

โครงการค่ายเยาวชน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000

โครงการจัดงานประ
เพณีฮีตสิบสองคองสิบ
สี

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 30,000 30,000

โครงการจัดตังอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ฝึกทบทวน (อปพร.)

200,000 200,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์
ราชัน

10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการติดตังระบบ
สํานักทะเบียนท้องถิน 
เทศบาลตําบลบ้านตาด

200,000 200,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียว

10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 10,000 10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 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

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 100,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

40,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 990,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 20,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

20,000

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด

30,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า 100,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่บุคลากร

40,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาคมเพือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

200,000 200,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 100,000 100,000

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 990,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 20,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

20,000

โครงการรวมใจภักดิ 
ปลูกมเหสักข์-สักสยาม
มินทร์

10,000

โครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน เทศบาล
ตําบลบ้านตาด

30,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  การจัด
ระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

10,000 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

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 550,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:56 หน้า : 9/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

120,000 120,000

โครงการวันสงกรานต์ 10,000

โครงการวันสตรีสากล 30,000 30,000

โครงการวัยใสป้องกัน
ภัยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสานสัมพันธ์วัน
ปิดภาคเรียน

20,000 20,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ 50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,703,800 1,703,800

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีศรีอุดร 10,000

โครงการออกตรวจ
ติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 397,800 1,047,800

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 20,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 300,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 372,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 520,000 1,270,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 50,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,539,680 2,539,680
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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

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,000

วัสดุอืน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 500,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเดือ หมู่ที 9 
(คุ้มริมคลองชล
ประทาน)

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมอดินแดง หมู่ที 
15 (เลียบคลองชล
ประทาน)

429,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ที 13

196,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 60,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 110,000 130,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 210,000 295,000

วัสดุอืน 60,000 50,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 20,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 25,000 400,000 425,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000 80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 700,000 1,200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเดือ หมู่ที 9 
(คุ้มริมคลองชล
ประทาน)

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมอดินแดง หมู่ที 
15 (เลียบคลองชล
ประทาน)

429,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเครือ
หวายดิน หมู่ที 13

196,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ 
หมู่ที 9 (คุ้มน้อยโนน
ดู่)

250,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที 1

423,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที 1 (สีแยก
โรงเรียนบ้านตาด)

200,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ 
หมู่ที 14 (แยกศาลา
ประชาคม)

428,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดหล่อกับ
ที บ้านกกสะทอน หมู่ที 
5

428,000

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนเดือพัฒนา หมู่ที 
16

426,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง (โดยวิธี 
Pavement in-
Place Recycling) 
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 
11 สายทางเข้าหมู่บ้าน

2,100,000

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และขยาย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์  
หมู่ที 10

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนนเดือ 
หมู่ที 9 (คุ้มน้อยโนน
ดู่)

250,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที 1

423,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาด 
หมู่ที 1 (สีแยก
โรงเรียนบ้านตาด)

200,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ 
หมู่ที 14 (แยกศาลา
ประชาคม)

428,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดหล่อกับ
ที บ้านกกสะทอน หมู่ที 
5

428,000

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนเดือพัฒนา หมู่ที 
16

426,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง (โดยวิธี 
Pavement in-
Place Recycling) 
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 
11 สายทางเข้าหมู่บ้าน

2,100,000

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และขยาย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์  
หมู่ที 10

450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสริมหินคลุก
บดอัดแน่น บ้านหลุบ
หวาย หมู่ที 2

320,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 500,000

เงินอุดหนุนเอกชน 300,000 80,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 500,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000

รวม 20,293,318 30,000 6,300,000 560,000 205,000 6,443,534 10,000 4,975,345
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
เดิมโดยเสริมหินคลุก
บดอัดแน่น บ้านหลุบ
หวาย หมู่ที 2

320,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 210,000 210,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000 515,000

เงินอุดหนุนเอกชน 380,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 520,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,012,000 20,000 4,132,000

รวม 14,756,280 500,000 20,926,523 75,000,000
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