
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,930

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

48,540

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

100,530

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,816,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

607,670

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 921,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 15,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,227,524 167,522

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 50,930

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

48,540

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

100,530

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,816,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

607,670

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 921,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 15,000

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 354,514 475,622 1,319,453 3,544,635
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 30,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 140,532

เงินเดือนพนักงาน 1,279,500 353,880 1,347,420

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 228,960

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 13,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 29,000 36,000 83,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 25,000 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 24,100 20,000 47,000 2,940,000 100,000 180,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและปัญหาทาง
สังคม

20,000

ค่าของขวัญ รางวัล 
หรือเงินรางวัล

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 45,000 30,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 43,798 77,513 321,843

เงินเดือนพนักงาน 2,204,040 959,280 6,885,180 13,029,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 228,960 228,960 686,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 18,000 282,000 462,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 5,000 65,000 128,000

ค่าเบี้ยประชุม 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 10,000 130,000 270,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 72,000 220,000 518,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000 20,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 110,000 2,950,000 6,471,100

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและปัญหาทาง
สังคม

20,000

ค่าของขวัญ รางวัล 
หรือเงินรางวัล 2,000 2,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 60,000 350,000 625,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 30,000 30,000

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการครอบครัว
อบอุ่น 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000

โครงการจัดการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการพัฒนาเทศบาล
และการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

โครงการจัดงาน
ประจําปี "ฮีดฮอยอีสาน 
งานของดีหนองเรือ"

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันกตัญญู

100,000

โครงการจัดงานลอย
กระทงประจําปี 80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดหาหนังสือ
พิมพ์และวารสาร
ประจําชุมชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000 100,000

โครงการครอบครัว
อบอุ่น 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 30,000

โครงการจัดการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

200,000 200,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการพัฒนาเทศบาล
และการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประจําปี "ฮีดฮอยอีสาน 
งานของดีหนองเรือ"

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันกตัญญู

100,000

โครงการจัดงานลอย
กระทงประจําปี 80,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดหาหนังสือ
พิมพ์และวารสาร
ประจําชุมชน

24,000 24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการบ้านน่าอยู่
ชุมชนน่ามอง 50,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความรัก
สามัคคี

โครงการประชุมจัดทํา
แผนชุมชน 50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเมือง
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาที่ทิ้งขยะ 100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลง

80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
เทศบาล

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน ผู้ทรง
คุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลชุด
ต่างๆ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นทั่วไปแก่
ประชาชน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 50,000 50,000

โครงการบ้านน่าอยู่
ชุมชนน่ามอง 50,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
และสร้างความรัก
สามัคคี

30,000 30,000

โครงการประชุมจัดทํา
แผนชุมชน 50,000

โครงการประชุม
ประชาคมเมือง 30,000 30,000

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาที่ทิ้งขยะ 100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ชุมชน

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000 40,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลง

80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
เทศบาล

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน ผู้ทรง
คุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลชุด
ต่างๆ

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นทั่วไปแก่
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาตลาด
สด 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

โครงการรณรงค์วินัย
จราจร

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

40,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนหรือด้อย
โอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน 30,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาตลาด
สด 100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 40,000 40,000

โครงการรณรงค์วินัย
จราจร 40,000 40,000

โครงการรณรงค์ส่ง
เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

40,000

โครงการวันเทศบาล 40,000 40,000

โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 50,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนหรือด้อย
โอกาส

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน 30,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

40,000 40,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

561,210 561,210
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่รับชําระภาษี
โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 50,000

โครงการอบรมหรือฝึก
ทบทวน อปพร.

โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจตลาดสด
น่าซื้อ

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 5,000 360,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 63,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 565,000 10,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 165,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 40,000 50,000

วัสดุอื่น 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

20,000 20,000

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่รับชําระภาษี 10,000 10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพ 50,000

โครงการอบรมหรือฝึก
ทบทวน อปพร. 60,000 60,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจตลาดสด
น่าซื้อ

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 85,000 120,000 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 23,000 138,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 80,000 185,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 108,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 80,000 105,000 765,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 10,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 90,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,206,022 2,206,022

วัสดุการเกษตร 5,000 85,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 10,000 10,000 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 50,000 110,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 260,000 395,000

วัสดุอื่น 10,000 5,600 22,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 20,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 50,000 25,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 160,000 265,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด 
Network

7,900 7,900 7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี  แบบ 
Network

10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบ
นํ้า(เครื่องดีเซล) 95,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
แบบเกียร์ธรรมดา 40,800

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
แบบเกียร์ธรรมดา
จัดซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 20,000 10,000 80,000 130,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 25,000 5,000 20,000 140,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 20,000 150,000 645,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 17,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 10,000 30,000 95,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000 21,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด 
Network

7,900 7,900 47,400 86,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED  สี  แบบ 
Network

10,000 20,000 40,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบ
นํ้า(เครื่องดีเซล) 95,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
แบบเกียร์ธรรมดา 40,800

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
แบบเกียร์ธรรมดา 40,800 40,800

จัดซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ

729,000 729,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนรอบบ้าน 1 
พร้อมรางระบายนํ้า 
(ซอยพรพระแท่น 4)

385,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นํ้ารูปตัวยู ซอยพัฒนา
มงคล 18

1,184,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู ซอย
พัฒนามงคล 2

700,000

โครงการขยายผิว
จราจรถนนพรหม
มาตย์

1,146,300

โครงการปรับปรุงถนน
รอบไปรษณีย์ 607,800

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนหลัง
ไปรษณีย์

280,500

เงินชดเชยค่า (K) 
สัญญาแบบปรับราคา
ได้

175,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสนุนการ
ประเมินการจัดบริการ
สาธารณะ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนรอบบ้าน 1 
พร้อมรางระบายนํ้า 
(ซอยพรพระแท่น 4)

385,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
นํ้ารูปตัวยู ซอยพัฒนา
มงคล 18

1,184,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู ซอย
พัฒนามงคล 2

700,000

โครงการขยายผิว
จราจรถนนพรหม
มาตย์

1,146,300

โครงการปรับปรุงถนน
รอบไปรษณีย์ 607,800

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนหลัง
ไปรษณีย์

280,500

เงินชดเชยค่า (K) 
สัญญาแบบปรับราคา
ได้

175,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสนุนการ
ประเมินการจัดบริการ
สาธารณะ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 64,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000

โครงการจัดงานลอย
กระทงประจําปี 120,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

42,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานต้านภัย
มะเร็งเต้านม

48,000

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น
โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอหนองเรือ

รวม 7,135,070 420,000 4,504,000 860,000 727,800 8,117,416 557,780 3,003,842
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000

โครงการจัดงานลอย
กระทงประจําปี 120,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

42,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานต้านภัย
มะเร็งเต้านม

48,000

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

6,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000 10,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 4,152,000 4,152,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น

30,000 30,000

โครงการอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอําเภอหนองเรือ 30,000 30,000

รวม 10,109,686 2,660,560 18,299,226 56,395,380
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