
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 142,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,963,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,304,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 308,100 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 10,800 12,000

เงินเดือนพนักงาน 552,000 838,200

เงินอืนๆ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 25,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 142,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,963,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

207,100

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,304,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,454,400 1,454,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,168,020 1,376,880 2,961,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 75,000 94,100

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 80,000 141,960 244,760

เงินเดือนพนักงาน 1,111,800 3,310,280 5,812,280

เงินอืนๆ 86,400 86,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,020,440 1,020,440

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 294,000 456,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 40,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 150,000 350,000 30,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000

กิจกรรมวันพ่อ 80,000

กิจกรรมวันแม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีกฎหมาย
กําหนด
โครงการ อบต.เคลือน
ที 10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ
โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 100,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

60,000

โครงการท้องถิน
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 200,000 400,000

ค่าเช่าบ้าน 92,000 92,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 80,000 1,000,000 1,610,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000

กิจกรรมวันพ่อ 80,000

กิจกรรมวันแม่ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 358,010 528,010

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังตามทีกฎหมาย
กําหนด

90,000 90,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 10,000

โครงการควบคุมโรค
ติดต่อและไม่ติดต่อ 100,000 100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษี 100,000 200,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที

60,000

โครงการท้องถิน
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 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

โครงการปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 80,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับราษฎร 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจเด็กก่อนวัย
เรียน

โครงการหนึงคนหนึง
ต้นหนึงฝนเพือ
ประชาชนชาวไทย

40,000

งานประเพณีบุญบังไฟ 100,000

งานประเพณีลอย
กระทง 60,000

งานประเพณีสงกรานต์ 20,000

จัดแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบลเพือสร้างความ
สามัคคีต่อต้านภัยยา
เสพติด

120,000

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:25:21 หน้า : 5/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้อง
เทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์

60,000 60,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 80,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับราษฎร 50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 60,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 30,000 30,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 50,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

640,200 640,200

โครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจเด็กก่อนวัย
เรียน

5,000 5,000

โครงการหนึงคนหนึง
ต้นหนึงฝนเพือ
ประชาชนชาวไทย

40,000

งานประเพณีบุญบังไฟ 100,000

งานประเพณีลอย
กระทง 60,000

งานประเพณีสงกรานต์ 20,000

จัดแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบลเพือสร้างความ
สามัคคีต่อต้านภัยยา
เสพติด

120,000
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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

นํานักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาสามัคคีต่อต้าน
ยาเสพติดร่วมกับหน่วย
งานอืน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 10,000

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 20,000

วัสดุอืน 500,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

นํานักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาสามัคคีต่อต้าน
ยาเสพติดร่วมกับหน่วย
งานอืน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 70,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 450,000 460,000

วัสดุกีฬา 90,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 50,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,030,990 1,030,990

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 130,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 160,000 225,000

วัสดุอืน 74,000 574,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 1,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)

112,000 112,000
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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

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน 2 
บาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี
ผู้บริหาร
พัดลมติดเพดานชนิด
โคจร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับสํานัก
งาน

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิิว)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลือยยนต์พร้อม
อุปกรณ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง
เครืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองให้ออกซิเจน
พร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลือน 2 
บาน

14,000 14,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 37,800 37,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี
ผู้บริหาร 30,000 30,000

พัดลมติดเพดานชนิด
โคจร 21,000 21,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับสํานัก
งาน

16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิิว)

16,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลือยยนต์พร้อม
อุปกรณ์ 32,500 32,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 9,500 9,500

เครืองตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน 11,000 11,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 80,000 230,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองให้ออกซิเจน
พร้อมอุปกรณ์ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 200,000 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาตําบลบ้าน
ว่าน

293,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 เส้นไปวัดไทร
เงินธรรมาวาส

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 เส้นข้างโรง
งานพลาสติกโชคมณี

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 เส้นบ้านนางผ่อง 
มูลมิน - บ้านนาย
มงกุฎ เครือผําไผ

222,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 เส้นหลังวัดป่า
ตาล

340,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8 เส้นข้างศาลา 
SML - บ้านนายสุทัศน์ 
นึกชอบ

274,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมพร้อมวาง
ท่อระบายนํา หมู่ 1 
บริเวณสามแยกประปา

393,000

โครงการก่อสร้างรัว
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านว่านพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

412,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านว่าน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาตําบลบ้าน
ว่าน

293,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 เส้นไปวัดไทร
เงินธรรมาวาส

220,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 2 เส้นข้างโรง
งานพลาสติกโชคมณี

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 เส้นบ้านนางผ่อง 
มูลมิน - บ้านนาย
มงกุฎ เครือผําไผ

222,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 7 เส้นหลังวัดป่า
ตาล

340,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 8 เส้นข้างศาลา 
SML - บ้านนายสุทัศน์ 
นึกชอบ

274,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมพร้อมวาง
ท่อระบายนํา หมู่ 1 
บริเวณสามแยกประปา

393,000

โครงการก่อสร้างรัว
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านว่านพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์

412,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านว่าน

476,000 476,000
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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 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนเพือการเกษตร 
หมู่ 4 เส้นบ้านนายยม 
ผิวขาว - ถนนลาดยาง
เส้นท่าบ่อ-บ้านผือ

200,000

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนเพือการเกษตร 
หมู่ 6 เส้นสระนาถ่อน 
- นานางรําพัน จันทา
คีรี

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,000 10,000

รวม 10,108,700 1,700,000 50,000 4,026,000 834,000 190,000 550,000 1,428,200

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:25:21 หน้า : 13/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนเพือการเกษตร 
หมู่ 4 เส้นบ้านนายยม 
ผิวขาว - ถนนลาดยาง
เส้นท่าบ่อ-บ้านผือ

200,000

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนเพือการเกษตร 
หมู่ 6 เส้นสระนาถ่อน 
- นานางรําพัน จันทา
คีรี

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 7,000 7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,844,000 2,054,000

รวม 160,000 6,998,010 72,500 12,590,390 38,707,800
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