
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,110,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 227,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 190,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

419,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,290,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 237,360 1,140,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000

เงินเดือนพนักงาน 517,540 333,060 404,620

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 250,140

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,110,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 227,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 190,800

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

419,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,290,000

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 596,640 216,000 1,231,240 3,422,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 14,340 182,000 196,340

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 23,000 155,000

เงินเดือนพนักงาน 1,078,680 266,700 4,598,000 7,198,600

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 268,980 519,120

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 132,000 388,000 121,000 231,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 15,000 30,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการแข่งขันเรือ
พายในวันออกพรรษา 60,000

โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 5,000 57,000 97,000

ค่าเบี้ยประชุม 15,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 390,000 400,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 206,000 30,000 782,000 1,890,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 90,000 90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000 115,000 260,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการแข่งขันเรือ
พายในวันออกพรรษา 60,000

โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบั้งไฟ)

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 80,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

50,000

โครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่

10,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจร

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.
โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้
บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 80,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร. 20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

50,000

โครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่

10,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 20,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจร 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 100,000 100,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 60,000 60,000

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและผู้
บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

350,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตํ่าอย่างยั่งยืน (Low 
carbon city)

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ทางเลือกใหม่ตามพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

35,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตของที่ระลึก
เพื่อส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ปฏิบัติ
การในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)

35,000 35,000

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตํ่าอย่างยั่งยืน (Low 
carbon city)

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ทางเลือกใหม่ตามพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

35,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตของที่ระลึก
เพื่อส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

122,500 122,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

147,000 147,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

60,580 60,580

หน้า : 8/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสรงนํ้าถํ้าพระ
และถํ้าหมูบ 35,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรม(รําบวง
สรวง) งานเทศกาล
ไหมสากล ประเพณีผูก
เสี่ยวและงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น

50,000

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 20,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 6,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,000 130,000 50,000

วัสดุสนาม

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

หน้า : 9/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

63,430 63,430

โครงการสรงนํ้าถํ้าพระ
และถํ้าหมูบ 35,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการสืบสานศิลป
วัฒนธรรม(รําบวง
สรวง) งานเทศกาล
ไหมสากล ประเพณีผูก
เสี่ยวและงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น

50,000

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 40,000 80,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000 165,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 25,000 150,000 340,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 15,000 15,000 91,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 125,000 390,000

วัสดุสนาม 20,000 20,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,758 90,758

หน้า : 10/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 83,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 120,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 15,000 45,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน

ตู้เหล็กขนาด 10 
ลิ้นชัก

โต๊ะทํางาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าชนิดหอย
โข่ง

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์

หน้า : 11/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 83,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 833,612 833,612

วัสดุการเกษตร 80,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 15,000 175,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 43,000 78,000

วัสดุสํานักงาน 45,000 15,000 140,000 290,000

วัสดุอื่น 15,000 15,000

วัสดุการศึกษา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 135,000 135,000

ค่าไฟฟ้า 370,000 370,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,000 2,000

ตู้เหล็กขนาด 10 
ลิ้นชัก 4,000 4,000

โต๊ะทํางาน 3,500 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

42,000 42,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 8,600 8,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าชนิดหอย
โข่ง 25,000 25,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 10,000 10,000

หน้า : 12/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาล
ตําบลภูผาม่าน

400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4/2 176,000

โครงการก่อสร้างถนน
ประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่
ตา ม.2 ถึงซอย
เทศบาล 12

1,075,000

โครงการก่อสร้างทาง
เข้าศาลปู่ตาบ้านท่า
กระบือ

66,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรซอยเทศบาล 14 907,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 2 262,000

โครงการปรับปรุงถนน
เรียบลํานํ้าเชิญ พร้อม
วางท่อระบายนํ้า ม.6 ต
.ภูผาม่าน

143,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
(ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน
โนนสว่างท่ากระบือ)

42,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

150,000

หน้า : 13/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องวงจรปิด 416,000 416,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 30,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง 72,000 72,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
สํานักงานเทศบาล
ตําบลภูผาม่าน

400,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4/2 176,000

โครงการก่อสร้างถนน
ประชาอุทิศ ช่วงศาลปู่
ตา ม.2 ถึงซอย
เทศบาล 12

1,075,000

โครงการก่อสร้างทาง
เข้าศาลปู่ตาบ้านท่า
กระบือ

66,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรซอยเทศบาล 14 907,000

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 2 262,000

โครงการปรับปรุงถนน
เรียบลํานํ้าเชิญ พร้อม
วางท่อระบายนํ้า ม.6 ต
.ภูผาม่าน

143,000

โครงการลงหินคลุก
ถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
(ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน
โนนสว่างท่ากระบือ)

42,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

150,000

หน้า : 14/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อมเกี่ยวกับสถานที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย

10,000

โครงการฝังกลบขยะ
กําจัดแมลงวันและดับ
กลิ่นสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย

165,440

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
วันออกพรรษา

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญเดือน 
12

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านโนนคอม

15,000

หน้า : 15/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อมเกี่ยวกับสถานที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย

10,000

โครงการฝังกลบขยะ
กําจัดแมลงวันและดับ
กลิ่นสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย

165,440

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
วันออกพรรษา

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญเดือน 
12

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านโนนคอม

15,000

หน้า : 16/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา
แก่เยาวชน(กีฬาศูนย์
เครือข่าย)

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด 15,000

โครงการเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว

15,000

โครงการบริหารจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานพิธีในส่วน
ภูมิภาค

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(จังหวัดขอนแก่น)

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(อําเภอภูผาม่าน)

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
สําหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนนคอม

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
สําหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ
โครงการอาหารกลาง
วัน 100% โรงเรียน
บ้านโนนคอม

โครงการอาหารกลาง
วัน 100% โรงเรียน
บ้านโนนสว่างท่า
กระบือ

รวม 8,572,800 165,000 1,404,040 920,000 275,000 5,873,280 534,060 1,696,620

หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ

15,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อพัฒนาทักษะกีฬา
แก่เยาวชน(กีฬาศูนย์
เครือข่าย)

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด 15,000

โครงการเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว

15,000

โครงการบริหารจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และงานพิธีในส่วน
ภูมิภาค

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(จังหวัดขอนแก่น)

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(อําเภอภูผาม่าน)

30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
สําหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนนคอม

15,000 15,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
สําหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ

15,000 15,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 100% โรงเรียน
บ้านโนนคอม

600,000 600,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 100% โรงเรียน
บ้านโนนสว่างท่า
กระบือ

820,000 820,000

รวม 4,924,782 1,788,680 12,148,738 38,303,000

หน้า : 18/18


