
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 320,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 448,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 177,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,576,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

600,550

สํารองจ่าย 208,010

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 389,300 140,650 498,800 1,223,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 55,000 21,500 65,490 138,790

เงินเดือนพนักงาน 1,094,500 278,400 1,255,770 1,467,820 426,140

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 169,400 430,640 670,720

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,300,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 320,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 448,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 177,700

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,576,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

600,550

สํารองจ่าย 208,010

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 927,070 3,179,220

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 218,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 102,020 382,800

เงินเดือนพนักงาน 5,890,430 10,413,060

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 454,880 1,725,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 67,200 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,500 22,000 4,200

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 28,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 2,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,131,600 10,000 2,510,400 360,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเตรียม
การและการสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้ม
ครองผู้บริโภค 10,000

-ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมการเลือก
ตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ 
(จํานวน  8  ชุมชน)

35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสภา
เด็กและเยาวชน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสภา
วัฒนธรรม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 10,000 10,000 100,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 289,200 458,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 106,200 140,900

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000 140,000

ค่าเช่าบ้าน 294,000 400,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 730,000 4,742,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 85,000 85,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเตรียม
การและการสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้ม
ครองผู้บริโภค 10,000

-ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เวทีประชาคมการเลือก
ตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนที่ครบวาระ 
(จํานวน  8  ชุมชน)

35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสภา
เด็กและเยาวชน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสภา
วัฒนธรรม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 325,000 495,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2560  22:16:25 หน้า : 4/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 5,000

โครงการ    12   สิงหา 
  มหาราชินี 150,000

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับตําบล

30,000

โครงการเข้าค่าย
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันคนพิการสากล 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)

30,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทํา
วารสาร/รายงาน
กิจการของเทศบาล

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

โครงการท่าไม้ เมือง
น่าอยู่ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 5,000

โครงการ    12   สิงหา 
  มหาราชินี 150,000

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับตําบล

30,000

โครงการเข้าค่าย
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันคนพิการสากล 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)

30,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทํา
วารสาร/รายงาน
กิจการของเทศบาล

50,000 50,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

โครงการท่าไม้ เมือง
น่าอยู่ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท่าไม้ ร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพติด 20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลท่าไม้

200,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 15,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน 20,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

10,000

โครงการเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด
โครงการวันลอย
กระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการศูนย์ป้องกัน
การกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท่าไม้ ร่วมใจ 
ต้านภัยยาเสพติด 20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลท่าไม้

200,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 15,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน 20,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

10,000

โครงการเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

155,000 155,000

โครงการวันลอย
กระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 20,000 20,000

โครงการศูนย์ป้องกัน
การกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว

10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ

30,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 490,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

40,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

โครงการอบรม/ทัศนะ
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล

150,000

โครงการอบรมการจัด
ทําแผนชุมชน 10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000 60,000 50,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 5,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000 10,000 30,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 5,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 600,000 20,000 180,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

10,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ

30,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 490,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

40,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

40,000

โครงการอบรม/ทัศนะ
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล

150,000

โครงการอบรมการจัด
ทําแผนชุมชน 10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 215,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 115,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 415,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 1,250,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 937,100

วัสดุการเกษตร 50,000 10,000 35,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000 5,000 5,000 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 20,000 10,000 40,000 5,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 5,000 40,000 140,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เย็น

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร จํานวน 2 ตู้

โต๊ะหน้าขาว

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 10,000 200,000 10,000 150,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งการ์ด
เรล  (ราวกันอันตราย)  
หมู่ที่  9

75,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 105,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 937,100

วัสดุการเกษตร 5,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 292,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 310,000 425,000

วัสดุอื่น 2,000 2,000

วัสดุการศึกษา 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000 40,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 2,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 900,000 1,485,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 55,000 58,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เย็น 9,400 9,400

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร จํานวน 2 ตู้ 12,400 12,400

โต๊ะหน้าขาว 8,000 8,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 370,000 770,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 90,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งการ์ด
เรล  (ราวกันอันตราย)  
หมู่ที่  9

75,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  หมู่ที่  3 270,000

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  หมู่ที่  3  ตําบล
ท่าไม้  บริเวณบ้านนาง
นท  ทะละ

1,057,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay   
ซอย 31   หมู่ที่  7

1,062,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay   
ซอย 8   หมู่ที่  5

629,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay 
ซอย 29 หมู่ที่  6 , 7

1,294,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์   
หมู่ที่  7  ตําบลท่าไม้

759,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000 82,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,656,000

รวม 16,918,060 930,000 275,000 9,534,300 443,400 6,382,860 6,327,210 3,447,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  หมู่ที่  3 270,000

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.  หมู่ที่  3  ตําบล
ท่าไม้  บริเวณบ้านนาง
นท  ทะละ

1,057,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay   
ซอย 31   หมู่ที่  7

1,062,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay   
ซอย 8   หมู่ที่  5

629,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแบบ Overlay 
ซอย 29 หมู่ที่  6 , 7

1,294,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์   
หมู่ที่  7  ตําบลท่าไม้

759,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 112,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 1,706,000

รวม 15,220,120 59,478,000
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