
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ(ในระดับท้อง
ถิ่น)

1,460,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

332,000

สํารองจ่าย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 688,344 330,720

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการโครงการ
อื่น

400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ(ในระดับท้อง
ถิ่น)

1,460,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

332,000

สํารองจ่าย 150,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,700,680 3,700,680

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,804,836 3,099,552 5,923,452
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300 12,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 825,760 1,232,640

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบี้ยประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

189,273 195,420

ค่าเช่าบ้าน 93,800 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเหมาโครงการ
จุดทําแผนที่กายภาพ 
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 49,260 82,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 168,000 408,000 720,000

เงินเดือนพนักงาน 2,870,640 3,728,880 8,657,920

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 522,000 522,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 228,000 372,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 90,000 160,000

ค่าเบี้ยประชุม 150,000 150,000

เงินช่วยเหลือบุตร 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

584,434 853,703 1,822,830

ค่าเช่าบ้าน 144,000 273,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 70,000 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 40,000 40,000

ค่าจ้างเหมาโครงการ
จุดทําแผนที่กายภาพ 
แผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 430,000 1,430,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 320,000 420,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 50,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 50,000

ค่าประกันรถประเภท
ต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิศวกร
รับรองแบบ ค่าออก
แบบและอื่นๆ

100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดงาน
วันเด็ก

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
โครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตร

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ปฐมวัยสายใยผู้
ปกครอง ศพด. อบต
.หนองหลวง

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมนําสังคม
ไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูง
หลานเข้าวัด)
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้า
ร่วมพิธีชุมนุมสวน
สนามเนื่องในวัน อป
พร.

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาตําบลและ TO 
BE NUMBER 1

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการงด
เหล้าเข้าพรรษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 100,000 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ 150,000 200,000

ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ 100,000 150,000

ค่าประกันรถประเภท
ต่างๆ 30,000 30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิศวกร
รับรองแบบ ค่าออก
แบบและอื่นๆ

100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดงาน
วันเด็ก 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
โครงการส่งเสริมด้าน
การเกษตร

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ปฐมวัยสายใยผู้
ปกครอง ศพด. อบต
.หนองหลวง

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมนําสังคม
ไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูง
หลานเข้าวัด)

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้า
ร่วมพิธีชุมนุมสวน
สนามเนื่องในวัน อป
พร.

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาตําบลและ TO 
BE NUMBER 1

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการงด
เหล้าเข้าพรรษา 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาตําบล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมตําบล
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีแข่งเรือกีบ
ประจําปี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่ 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตําบล
หนองหลวง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสาม
วัยใส่ใจวัฒธรรมท้อง
ถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาตําบล 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคมตําบล 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีแข่งเรือกีบ
ประจําปี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่ 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตําบล
หนองหลวง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสาม
วัยใส่ใจวัฒธรรมท้อง
ถิ่น

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมกฎหมายจราจร
และรณรงค์ใส่ป้าย
สะท้อนแสงสําหรับยาน
พาหนะไม่มี พรบ.คุ้ม
ครอง
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองหลวง ทั้ง 4 
ศูนย์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมปฏิบัติธรรม
น้อมนํารักษาศีลห้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมทักษะ
พัฒนาเด็ก เยาวชน
ตําบลหนองหลวง

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ประปา-ขยะ 986,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับตําบล
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมสตรีตําบล
หนองหลวงโครงการ
กิจกรรมสตรี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
หน่วยบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

850,000 850,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมกฎหมายจราจร
และรณรงค์ใส่ป้าย
สะท้อนแสงสําหรับยาน
พาหนะไม่มี พรบ.คุ้ม
ครอง

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หนองหลวง ทั้ง 4 
ศูนย์

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมปฏิบัติธรรม
น้อมนํารักษาศีลห้า

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมทักษะ
พัฒนาเด็ก เยาวชน
ตําบลหนองหลวง

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ประปา-ขยะ 986,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 200,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับตําบล 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมสตรีตําบล
หนองหลวงโครงการ
กิจกรรมสตรี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับที่ทิ้ง
ขยะ 10,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธฺภาพการ
บริการประชาชน

50,000

โครงการกิจกรรม
ปราชญ์ชาวบ้านตําบล
หนองหลวง

30,000

โครงการเข้าค่ายผู้สูง
อายุ 50,000

โครงการความ
ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(รักนํ้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน) 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเถลิงถวัลราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา

โครงการจัดตั้งศูนย์
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน

10,000

โครงการจัดทําสื่อ
สุขศึกษาและประชา
สัมพันธ์ด้านสุขภาพ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับที่ทิ้ง
ขยะ 10,000

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธฺภาพการ
บริการประชาชน

50,000

โครงการกิจกรรม
ปราชญ์ชาวบ้านตําบล
หนองหลวง

30,000

โครงการเข้าค่ายผู้สูง
อายุ 50,000

โครงการความ
ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร

20,000

โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(รักนํ้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน) 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเถลิงถวัลราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา

40,000 40,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน

10,000

โครงการจัดทําสื่อ
สุขศึกษาและประชา
สัมพันธ์ด้านสุขภาพ

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร

50,000

โครงการเด็กเยาวชน
หนองหลวงสร้างความ
ปรองดอง คนรักเพื่อน 
(ผูกเสี่ยว)

40,000

โครงการเทิดทูลและ
พิทักษ์ดํารงค์ไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการธนาคารขยะ

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ 30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในตําบล
หนองหลวง

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์คัด
กรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดเชิงรุกและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุม
ชนอย่างยั่งยื่น

30,000

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ
พัฒนาสุขภาพกายจิต
เพื่อชีวิตคนพิการที่สด
ไส

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร

50,000

โครงการเด็กเยาวชน
หนองหลวงสร้างความ
ปรองดอง คนรักเพื่อน 
(ผูกเสี่ยว)

40,000

โครงการเทิดทูลและ
พิทักษ์ดํารงค์ไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการธนาคารขยะ 50,000 50,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ 30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในตําบล
หนองหลวง

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์คัด
กรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดเชิงรุกและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุม
ชนอย่างยั่งยื่น

30,000

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ
พัฒนาสุขภาพกายจิต
เพื่อชีวิตคนพิการที่สด
ไส

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอสด์

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 40,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตัวอย่างใน
ชุมชนตําบลหนอง
หลวง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมและ
การฝึกอบรม อป
พร.ตําบลหนองหลวง

โครงการสนับสนุนการ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ประกอบอาชีพ
เสริมแก่ครัวเรือนเป้า
หมายโดยปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงเพื่อยก
ระดับรายได้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก (ทั้ง 4 
ศูนย์)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสภา
เด็ก-เยาวชน 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอสด์

20,000 20,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 40,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตัวอย่างใน
ชุมชนตําบลหนอง
หลวง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมและ
การฝึกอบรม อป
พร.ตําบลหนองหลวง

80,000 80,000

โครงการสนับสนุนการ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ประกอบอาชีพ
เสริมแก่ครัวเรือนเป้า
หมายโดยปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียงเพื่อยก
ระดับรายได้

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก (ทั้ง 4 
ศูนย์)

396,100 396,100

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,141,700 1,141,700

โครงการสภา
เด็ก-เยาวชน 50,000

โครงการเสริมสร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุุมารี

20,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลยาเสพติด

80,000

โครงการอบรมนัก
เรียนผู้สูงอายุหลักสูตร 
ชะลอชราพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการอบรมหมู่บ้าน
น่าอยู่ชุมชนน่ามอง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500,000 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุุมารี

20,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่าง
ไกลยาเสพติด

80,000

โครงการอบรมนัก
เรียนผู้สูงอายุหลักสูตร 
ชะลอชราพัฒนา
คุณภาพชีวิต

100,000

โครงการอบรมหมู่บ้าน
น่าอยู่ชุมชนน่ามอง 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 380,000 2,060,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 26,400 26,400

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 350,000 480,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 600,000 900,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 70,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,230,454 2,230,454

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 220,000 260,000

วัสดุสํานักงาน 500,000 300,000 950,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 33,600 100,000 133,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ระดับ 3-6

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 3,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

28,600

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 18,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร จํานวน 4 ซุ้ม

400,000

จัดซื้อตู้เหล็ก4ลิ้นชัก

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,500,000 2,500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 36,000 36,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ระดับ 3-6 1,800 1,800

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 9,000 3,000 15,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 28,600 28,600

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

28,600

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 18,000 บีทียู

28,600 28,600

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

94,000 94,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก 7,900 7,900

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกู
ร จํานวน 4 ซุ้ม

400,000

จัดซื้อตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 7,900 7,900

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน 11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร2บาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบกระจก
บานเลื่อน

14,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 20,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมพัดลม
สามขาตั้งพื้นขนาด 22 
นิ้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

6,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 18,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 6,500

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อปั๊มซับเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรง 20 ตัว 498,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร2บาน 22,000 22,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน 35,000 35,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบกระจก
บานเลื่อน

42,000 56,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 11,000 11,000

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 35,000 55,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมพัดลม
สามขาตั้งพื้นขนาด 22 
นิ้ว

36,000 36,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน

66,000 66,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

5,200 11,800

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 18,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 17,400 23,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 6,500

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อปั๊มซับเมอร์ส 
ขนาด 1.5 แรง 20 ตัว 498,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 
ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่ตํา◌่กว่า 2,000 
ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จัดซื้อจอรับภาพขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
(จอขาตั้ง)

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเด
ลื่อนที่แบบลากจูง

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง(ขนาด100 เมตร) 
จํานวน 1 ตัว

6,500

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จํานวน 1 ตัว 2,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายโนนสมบูรณ์) หมู่
ที่ 4 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 
ตัน ปริมาณกระบอก
สูบไม่ตํา◌่กว่า 2,000 
ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ

729,000 729,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 30,300 30,300

จัดซื้อจอรับภาพขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
(จอขาตั้ง)

4,300 4,300

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเด
ลื่อนที่แบบลากจูง 80,000 80,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะ
ทาง(ขนาด100 เมตร) 
จํานวน 1 ตัว

6,500

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จํานวน 1 ตัว 2,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายโนนสมบูรณ์) หมู่
ที่ 4 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
85.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

183,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดแคน หมู่ที3่ 
(สายอนามัยกุด
แคน)โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 
ตารา
งเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

330,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่4(สายกลางบ้าน) 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 110 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยก่วา 550 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดแคน หมู่ที3่ 
(สายอนามัยกุด
แคน)โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 
ตารา
งเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

330,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่4(สายกลางบ้าน) 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 110 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยก่วา 550 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนห้วยทราย หมู่
ที่ 8               (ห้วย
ทราย-อบต.)โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 73.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 365 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแบง หมู่ที่ 2 (สาย
หน้าวัดจันทะรังษี) 
โดยทําการเทคอนกรีต
ทับผิวทางเดิมขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
90 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนห้วยทราย หมู่
ที่ 8               (ห้วย
ทราย-อบต.)โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 73.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 365 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแบง หมู่ที่ 2 (สาย
หน้าวัดจันทะรังษี) 
โดยทําการเทคอนกรีต
ทับผิวทางเดิมขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
90 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังไฮ หมู่ที่10 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
59.50 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 238 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังไฮ หมู่ที่10 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
59.50 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 238 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายเชื่อมทาง
หลวง2267-หนอง
หลวงเก่า)หมู่ที่19 โดย
ทําการเกรดผิวทางเดิม 
จุดหนึ่งขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 9 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 เมตร 
จุดสอง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 9.50 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร และมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 92.50 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายเชื่อมบ้านวัง
ไฮ) หมู่ที่10 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 
0.15เมตร และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 36 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายเชื่อมทาง
หลวง2267-หนอง
หลวงเก่า)หมู่ที่19 โดย
ทําการเกรดผิวทางเดิม 
จุดหนึ่งขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 9 เมตร ผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 เมตร 
จุดสอง ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 9.50 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร และมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 92.50 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายเชื่อมบ้านวัง
ไฮ) หมู่ที่10 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 9.00 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 
0.15เมตร และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 36 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านนาง
เขียน) หมู่ที่ 9 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายแยกหนอง
หลวงเก่า-โพนทอง) 
หมู่ที่19 โดยทําการ
ปรับเกรดผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 90.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายบ้านนาง
เขียน) หมู่ที่ 9 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายแยกหนอง
หลวงเก่า-โพนทอง) 
หมู่ที่19 โดยทําการ
ปรับเกรดผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 90.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหน้าวัดโนน
มีชัย) หมู่ที่11 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่11 
(สายป่าช้าบ้านโนนมี
ชัย) โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
70.50 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
211.50 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายหน้าวัดโนน
มีชัย) หมู่ที่11 โดยทํา
การปรับเกรดผิวทาง
เดิม ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 45.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่11 
(สายป่าช้าบ้านโนนมี
ชัย) โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
70.50 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
211.50 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

115,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่11 
(สายหน้าวัดกาเขียว) 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
39.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

85,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่15 
(สายโรงสีข้าวบ้านรุ่ง
อรุณ) โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 68.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีวิไล หมู่ที่12 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตาราเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนมีชัย หมู่ที่11 
(สายหน้าวัดกาเขียว) 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
39.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

85,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่15 
(สายโรงสีข้าวบ้านรุ่ง
อรุณ) โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 68.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีวิไล หมู่ที่12 
โดยทําการปรับเกรด
ผิวทางเดิม ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตาราเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัวเงินเหนือ
หมู่ที่18             (สาย
ปักหมู) โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 78.50 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก0.15 เมตร และ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
471 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

255,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัวเงินเหนือ
หมู่ที่18             (สาย
ปักหมู) โดยทําการเท
คอนกรีตทับผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 78.50 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก0.15 เมตร และ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
471 ตารางเมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

255,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสวรรค์ หมู่
ที่14 (สายข้างวัด    
หมู่ที่14) โดยทําการ
ปรับเกรดผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 136 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร และมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 544 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตังยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านหนอง
หลวง หมู่ที่1 โดยทํา
การขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170เมตร และเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต
.กําหนด

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสวรรค์ หมู่
ที่14 (สายข้างวัด    
หมู่ที่14) โดยทําการ
ปรับเกรดผิวทางเดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 136 เมตร 
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร และมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 544 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตังยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านหนอง
หลวง หมู่ที่1 โดยทํา
การขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170เมตร และเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต
.กําหนด

300,000

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561  09:06:01 หน้า : 42/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู 
(แบบมีฝาปิด) บ้าน
โนนมันปลา หมู่ที่ 7 
โดยทําการขุดลอกหน้า
ดินแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
150 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

261,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู 
(แบบไม่มีฝาปิด) บ้าน
รุ่งอรุณ หมู่ที่15 โดย
ทําการขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
120 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมงานกลบ
ดินปรับแต่งข้างราง
ระบายนํ้า และติดตั้ง
ป้ายโครงการ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู 
(แบบมีฝาปิด) บ้าน
โนนมันปลา หมู่ที่ 7 
โดยทําการขุดลอกหน้า
ดินแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
150 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

261,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู 
(แบบไม่มีฝาปิด) บ้าน
รุ่งอรุณ หมู่ที่15 โดย
ทําการขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
120 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร ลึก 0.40 
เมตร พร้อมงานกลบ
ดินปรับแต่งข้างราง
ระบายนํ้า และติดตั้ง
ป้ายโครงการ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านศรีวิไล 
หมู่ที่12 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 85 เมตร 
และโดยเทคอนกรีต
หนาข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

150,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านหนอง
หลวงใหม่ หมู่ที่17 
โดยทําการขุดลอกหน้า
ดินแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล้ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านศรีวิไล 
หมู่ที่12 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 85 เมตร 
และโดยเทคอนกรีต
หนาข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

150,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านหนอง
หลวงใหม่ หมู่ที่17 
โดยทําการขุดลอกหน้า
ดินแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล้ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170 เมตร และโดยเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านใหม่วัง
ไฮ หมู่ที่ 13 โดยทํา
การขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170 เมตร และเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านวังไฮ หมู่
ที่10 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 113 เมตร 
และโดยเทคอนกรีต
หนาข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด) บ้านใหม่วัง
ไฮ หมู่ที่ 13 โดยทํา
การขุดลอกหน้าดิน
แล้วดําเนินการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
170 เมตร และเท
คอนกรีตหนาข้างละ 
0.15 เมตร พร้อมฝา
ปิดหนา 0.15 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร พร้อม
งานกลบดินปรับแต่ง
ข้างรางระบายนํ้า และ
ติดตั้งป้ายโครงการ

300,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านวังไฮ หมู่
ที่10 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 113 เมตร 
และโดยเทคอนกรีต
หนาข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านหนองจอก 
หมู่ที่5 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 96 เมตร 
และเทคอนกรีตหนา
ข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

170,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนมันปลา หมู่
ที่7 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ช่วง
หนึ่งขนาดกว้าง 7.30 
เมตร ยาว 14.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่
สอง ขนาดกว้าง 5.60 
เมตร ยาว 24.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
236 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ารูปตัวยู(แบบ
มีฝาปิด)บ้านหนองจอก 
หมู่ที่5 โดยทําการขุด
ลอกหน้าดินแล้ว
ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 96 เมตร 
และเทคอนกรีตหนา
ข้างละ 0.15 เมตร 
พร้อมฝาปิดหนา 0.15 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
พร้อมงานกลบดินปรับ
แต่งข้างรางระบายนํ้า 
และติดตั้งป้าย
โครงการ

170,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนมันปลา หมู่
ที่7 โดยทําการปรับ
เกรดผิวทางเดิม ช่วง
หนึ่งขนาดกว้าง 7.30 
เมตร ยาว 14.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ช่วงที่
สอง ขนาดกว้าง 5.60 
เมตร ยาว 24.00 
เมตร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
236 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ

130,000

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561  09:06:01 หน้า : 50/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสวนสาธารณะ
หนองหลวง หมู่ที่17 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ห้องนํ้าสวนสาธารณะ
หนองหลวง หมู่ที่17 
พร้อมป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต
.กําหนด

200,000

โครงการก่อสร้างหอสูง
ริมหนองหลวง(หอกระ
โดด) เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างหอสูง
ริมหนองหลวง ตําบล
หนองหลวง พร้อมป้าย
โครงการ ตามราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหลวง

450,000

โครงการจัดทําป้าย
ทําเนียบต่างๆ อบต
.หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการจัดทํา
ป้ายทําเนียบต่างๆ อบต
.หนองหลวง

50,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 6 นิ้ว 
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการเจาะ
บ่อบาดาลโดยมีความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 
เมตร พร้อมปั๊มตู้ควบ
คุมและท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561  09:06:01 หน้า : 51/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นํ้าสวนสาธารณะ
หนองหลวง หมู่ที่17 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ห้องนํ้าสวนสาธารณะ
หนองหลวง หมู่ที่17 
พร้อมป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต
.กําหนด

200,000

โครงการก่อสร้างหอสูง
ริมหนองหลวง(หอกระ
โดด) เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างหอสูง
ริมหนองหลวง ตําบล
หนองหลวง พร้อมป้าย
โครงการ ตามราย
ละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองหลวง

450,000

โครงการจัดทําป้าย
ทําเนียบต่างๆ อบต
.หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการจัดทํา
ป้ายทําเนียบต่างๆ อบต
.หนองหลวง

50,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 6 นิ้ว 
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการเจาะ
บ่อบาดาลโดยมีความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 
เมตร พร้อมปั๊มตู้ควบ
คุมและท่อเมนประปา
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561  09:06:01 หน้า : 52/68



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้านแบ
งใหม่ หมู่ที่20 โดยทํา
การต่อเติมศาลา
ประชาคม จํานวน 1 
หลัง พร้อมป้าย
โครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ 
อบต.กําหนด

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนผู้สูงอายุตําบล
หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการต่อเติม
อาคารเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลหนองหลวง 
พร้อมป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต
.กําหนด

200,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดสําหรับ
ใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป หมู่ที่1 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุม
มอง สําหรับใช้งานรัก
าาความปลอดภัยทั่วไป 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี พ.ศ.2560)

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้านแบ
งใหม่ หมู่ที่20 โดยทํา
การต่อเติมศาลา
ประชาคม จํานวน 1 
หลัง พร้อมป้าย
โครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ 
อบต.กําหนด

300,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนผู้สูงอายุตําบล
หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการต่อเติม
อาคารเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลหนองหลวง 
พร้อมป้ายโครงการ 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต
.กําหนด

200,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดสําหรับ
ใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป หมู่ที่1 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุม
มอง สําหรับใช้งานรัก
าาความปลอดภัยทั่วไป 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี พ.ศ.2560)

96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดสําหรับ
ใช้งานรักาาความ
ปลอดภัยทั่วไป อบต
.หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุม
มอง สําหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี พ.ศ.2560)

96,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังในหมู่บ้าน บ้าน
โนนมันปลา หมู่ที่7 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1005 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านกุดแคน หมู่ที่3 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1507 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดสําหรับ
ใช้งานรักาาความ
ปลอดภัยทั่วไป อบต
.หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบปรับมุม
มอง สําหรับใช้งาน
รักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ประจําปี พ.ศ.2560)

96,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังในหมู่บ้าน บ้าน
โนนมันปลา หมู่ที่7 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1005 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านกุดแคน หมู่ที่3 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1507 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านโนนห้วยทราย หมู่
ที่8 โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร ดดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1005 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านแบง หมู่ที่2 โดย
ทําการปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร โดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 1005.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่9 
โดยทําการปรับเกลี่บด
ทับแต่งผิวจราจร โดย
มีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 1005 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านศรีวิไล หมู่ที่12 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 507 
ลูกบาศก์เมตร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านโนนห้วยทราย หมู่
ที่8 โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร ดดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1005 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านแบง หมู่ที่2 โดย
ทําการปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร โดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 1005.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่9 
โดยทําการปรับเกลี่บด
ทับแต่งผิวจราจร โดย
มีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 1005 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านศรีวิไล หมู่ที่12 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 507 
ลูกบาศก์เมตร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร ดดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1507 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 14 (สายหนอง
สวรรค์-บ้านบัว แยก
ขวา) ดดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,005 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
หลวง (สายบ้านแบง) 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,005 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่12 (สายห้วย
กระเบื้อง-ตําบลบ้าน
ผือ) โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,010 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสุขสําราญ หมู่
ที่16 โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร ดดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1507 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 14 (สายหนอง
สวรรค์-บ้านบัว แยก
ขวา) ดดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,005 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
หลวง (สายบ้านแบง) 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,005 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่12 (สายห้วย
กระเบื้อง-ตําบลบ้าน
ผือ) โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,010 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่12 (สายห้วย
ครก) โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อย
กว่า1,005 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่6 (สายสามห้าง) 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,165 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

116,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่10 (สายวัง
ไฮ-โนนมีชัย) โดยทํา
การปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร ดดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,010 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่14 (สายหนอง
สวรรค์-บ้านบัว) โดย
ทําการปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร โดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,010 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่12 (สายห้วย
ครก) โดยทําการปรับ
เกลี่ยบดทับแต่งผิว
จราจร โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อย
กว่า1,005 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

100,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่6 (สายสามห้าง) 
โดยทําการปรับเกลี่ย
บดทับแต่งผิวจราจร 
โดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,165 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

116,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่10 (สายวัง
ไฮ-โนนมีชัย) โดยทํา
การปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร ดดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,010 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่14 (สายหนอง
สวรรค์-บ้านบัว) โดย
ทําการปรับเกลี่ยบดทับ
แต่งผิวจราจร โดยมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,010 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้าย
โครงการ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ประตูห้องกอง
สวัสดิการ/กองการ
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการปรับปรุง
ประตูห้องกอง
สวัสดิการ/กองการ
ศึกษา

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศสวนสาธารณหนอง
หลวง หมู่ที่ 17 ตําบล
หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศสวน
สาธารณหนองหลวง 
หมู่ที่17 ตําบลหนอง
หลวง พร้อมป้าย
โครงการ ตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ 
อบต.กําหนด

320,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่พัก บ้านหนอง
บัวเงิน หมู่ที่6 โดยทํา
การขุดดินวางท่อ
ระบายนํ้า คสล.พร้อม
บ่อพัก พร้อมป้าย
โครงการ

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานที่กลาง
ศูนย์บริการร่วมอําเภอ
เฝ้าไร่

35,000

โครงการอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลหนองหลวง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ประตูห้องกอง
สวัสดิการ/กองการ
ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการปรับปรุง
ประตูห้องกอง
สวัสดิการ/กองการ
ศึกษา

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศสวนสาธารณหนอง
หลวง หมู่ที่ 17 ตําบล
หนองหลวง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศสวน
สาธารณหนองหลวง 
หมู่ที่17 ตําบลหนอง
หลวง พร้อมป้าย
โครงการ ตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ 
อบต.กําหนด

320,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่พัก บ้านหนอง
บัวเงิน หมู่ที่6 โดยทํา
การขุดดินวางท่อ
ระบายนํ้า คสล.พร้อม
บ่อพัก พร้อมป้าย
โครงการ

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานที่กลาง
ศูนย์บริการร่วมอําเภอ
เฝ้าไร่

35,000

โครงการอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

400,000 400,000

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลหนองหลวง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
18

45,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
19

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ 11

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โตรงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่การ
เกษตร หมู่ที่ 19

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่7

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
18

45,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
19

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ 11

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัย ตาม
โตรงการขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่การ
เกษตร หมู่ที่ 19

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่7

200,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโพนพิสัยตาม
โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน
โครงการหน้าบ้านสด
ใสไร้ถังขยะ

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี ราชพิธี
อําเภอเฝ้าไร่

30,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด และเพิ่ม
ศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่น
ดิน(25ตาสับปะรด)

50,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนการบริการสาธาร
รสุข

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 
ทั้ง 6 โรงเรียน

รวม 22,807,000 996,000 90,000 8,937,000 840,000 865,000 7,045,677 3,062,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน
โครงการหน้าบ้านสด
ใสไร้ถังขยะ

100,000 100,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี ราชพิธี
อําเภอเฝ้าไร่

30,000

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด และเพิ่ม
ศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่น
ดิน(25ตาสับปะรด)

50,000

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนการบริการสาธาร
รสุข

150,000 150,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 
ทั้ง 6 โรงเรียน

3,724,000 3,724,000

รวม 1,872,000 15,177,164 266,400 21,687,675 83,646,096
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