
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 195,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,379,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

266,520

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 144,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,060

เงินเดือนพนักงาน 612,360 638,880

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

51,030 70,270

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 195,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 40,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,379,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

266,520

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 816,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 644,520 788,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,800 28,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 780 15,840

เงินเดือนพนักงาน 3,630,120 4,881,360

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

353,220 474,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 25,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 50,000

โครงการ "นํ้าคือ
ชีวิต:ศาสตร์พระราชา
สู่แปลงเกษตรผสม
ผสานประชารัฐ"

30,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบลศรี
โพธิ์เงิน

โครงการกิจกรรมวัน
เด็ก 30,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ตําบลศรีโพธิ์เงิน 100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูง
อายุ

25,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อนําไปจัดทํา
แผนพัฒนา
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุด
บริการประชาชน ศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 5/9/2560  15:49:46 หน้า : 3/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 290,400 374,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 572,000 597,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 270,000 340,000

โครงการ "นํ้าคือ
ชีวิต:ศาสตร์พระราชา
สู่แปลงเกษตรผสม
ผสานประชารัฐ"

30,000

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉินประจําตําบลศรี
โพธิ์เงิน

170,000 170,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็ก 30,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
ตําบลศรีโพธิ์เงิน 100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูง
อายุ

25,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000 300,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อนําไปจัดทํา
แผนพัฒนา

2,000 2,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุด
บริการประชาชน ศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนนเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนชราบาลศรี
โพธิ์เงินวิทยา

60,000

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอนํ้า/ฝายแม้วใน
ตําบลศรีโพธิ์เงิน

30,000

โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ

2,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตําบลศรี
โพธิ์เงิน

โครงการท้องถิ่นไทย 
ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

2,000

โครงการทําดีเพื่อพ่อ 5,000

โครงการบวชป่าชุมชน 2,000

โครงการบ้านหลังเรียน 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน

3,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบแผนที่
ภาษี LTAX 3000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการป้องกัน 
รณรงค์โรคไข้เลือด
ออก

35,000

โครงการป้องกัน 
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 15,000

โครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและรักษาความ
ปลอดภัยในตําบลศรี
โพธิ์เงิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้ง
โรงเรียนชราบาลศรี
โพธิ์เงินวิทยา

60,000

โครงการจัดทําฝาย
ชะลอนํ้า/ฝายแม้วใน
ตําบลศรีโพธิ์เงิน

30,000

โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาปล่อยแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ

2,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตําบลศรี
โพธิ์เงิน

30,000 30,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว

2,000

โครงการทําดีเพื่อพ่อ 5,000

โครงการบวชป่าชุมชน 2,000

โครงการบ้านหลังเรียน 30,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน

3,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบแผนที่
ภาษี LTAX 3000

50,000 50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการป้องกัน 
รณรงค์โรคไข้เลือด
ออก

35,000

โครงการป้องกัน 
รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 15,000

โครงการป้องกันเฝ้า
ระวังและรักษาความ
ปลอดภัยในตําบลศรี
โพธิ์เงิน

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและจัดทําแนวไฟ
ป่า

15,000

โครงการฝึกอบรม 
เรื่องอัคคีภัยและการใช้
แก้สหุงต้มในครัวเรือน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรท้องถิ่น

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตําบลศรีโพธิ์เงิน

5,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 10,500

โครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 27,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 5,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีตําบลศรีโพธิ์
เงิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและจัดทําแนวไฟ
ป่า

15,000

โครงการฝึกอบรม 
เรื่องอัคคีภัยและการใช้
แก้สหุงต้มในครัวเรือน

15,000 15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000 20,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ตําบลศรีโพธิ์เงิน

5,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 10,500

โครงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 27,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค 5,000

โครงการศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้
พิการ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีตําบลศรีโพธิ์
เงิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

198,200

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่ 5,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 10,000

โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร
โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แกนนําอาสา
สมัครป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 309,047

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2560  15:49:46 หน้า : 9/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

198,200

โครงการสายใยรักจาก
ลูกถึงแม่ 5,000

โครงการแห่เทียนเข้า
พรรษา 10,000

โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัย สร้างวินัย
จราจร

20,000 20,000

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ป้องกันและต่อ
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แกนนําอาสา
สมัครป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้พิธีกรรมทาง
ศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 309,047

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 40,000 50,000

วัสดุอื่น 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับขนาด A3

7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ) สาย ม.4 
เชื่อม ม.8 หมู่ที่ 4 บ้าน
ร่องบง

918,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ)สายขึ้นอ่าง
เก็บนํ้าห้วยดอกด้าย ม
.6

682,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ)สายบ้านนาย
วิทยา แก้วเรือน เชื่อม
ถนนห้วยดอกด้าย ม.1

231,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 100,000 190,000

วัสดุอื่น 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 24,000 24,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับขนาด A3

7,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 150,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ) สาย ม.4 
เชื่อม ม.8 หมู่ที่ 4 บ้าน
ร่องบง

918,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ)สายขึ้นอ่าง
เก็บนํ้าห้วยดอกด้าย ม
.6

682,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จ)สายบ้านนาย
วิทยา แก้วเรือน เชื่อม
ถนนห้วยดอกด้าย ม.1

231,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ซ.หน้า
ศาลาเอนกประสงค์ ม
.7   บ้านร่องบง

187,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 85,000 84,293 5,000 525,000

รวม 4,017,120 53,000 370,000 145,000 3,377,783 152,000 110,000 2,248,317
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ซ.หน้า
ศาลาเอนกประสงค์ ม
.7   บ้านร่องบง

187,200

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 40,000 40,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 699,293

รวม 300,000 10,141,480 20,914,700
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