
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 203,251

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 276,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,372,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

421,298

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 697,000 394,000 665,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 100,000 20,000 100,000

เงินเดือนพนักงาน 855,497 1,127,000 984,480

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบียประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 203,251

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 276,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,372,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

421,298

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,385,520 2,382,560 5,524,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 69,000 93,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 63,000 290,000 573,000

เงินเดือนพนักงาน 3,309,280 5,261,520 11,537,777

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 330,000 570,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,000 50,000 84,000

ค่าเบียประชุม 16,000 16,000

วันทีพิมพ์ : 9/10/2560  09:42:53 หน้า : 2/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 78,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 233,700 120,000 10,000 210,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบทีสาธารณ
ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมวันแม่

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานวันเด็ก
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

240,000 240,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 416,200 608,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 60,000 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 244,000 300,800 1,318,500

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 60,000 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 300,000 530,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบทีสาธารณ
ประโยชน์

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดกิจกรรมวันแม่ 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานวันเด็ก 80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลสามัคคีพัฒนา

11,800 11,800

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

1,762,000 1,762,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โคงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชนในตําบล
สามัคคีพัฒนา

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจําตําบลสามัคคี
พัฒนา

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลเบญจ
มิตร

20,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและกู้ชีพ
โครงการฝึกทบทวน  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ประจําปี 
2561  ศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โคงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาให้แก่เด็กและ
เยาวชนในตําบล
สามัคคีพัฒนา

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจําตําบลสามัคคี
พัฒนา

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลเบญจ
มิตร

20,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่บ้าน 10,000 10,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่

80,000 80,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

80,000 80,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและกู้ชีพ

30,000 30,000

โครงการฝึกทบทวน  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ประจําปี 
2561  ศูนย์อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 30,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพือ
เพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศอํานวย

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว 30,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดตังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์  
(otop)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

20,000 20,000

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 30,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพือ
เพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
อําเภออากาศอํานวย

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้พิการ 30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 40,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียว 30,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถิน

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดตังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสินค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์  
(otop)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการสามัคคีรักษ์
สิงแวดล้อม 30,000

โครงการให้ความรู้ใน
การจัดเก็บภาษี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 50,000 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 30,000 100,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการสามัคคีรักษ์
สิงแวดล้อม 30,000

โครงการให้ความรู้ใน
การจัดเก็บภาษี 15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 24,000 120,000 264,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 200,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 180,000 360,000

วัสดุกีฬา 35,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 33,000 33,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 10,000 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,985,654 1,985,654

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 75,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 176,000 246,000

วัสดุอืน 20,000 20,000

วัสดุการศึกษา 25,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 65,000 65,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 950,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีระดับ 
3-6

ค่าจัดซือตู้ 15 ลินชัก 6,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร
ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
นักเรียน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุชนิดมือถือ

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือไดโว่แบบจุ่ม 5,500

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองจ่ายสาร
คลอรีน 28,800

ค่าจัดซือตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าประปา 24,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจียร
ไฟฟ้า 1,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 43,200 43,200

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีระดับ 
3-6 1,200 1,200

ค่าจัดซือตู้ 15 ลินชัก 6,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 9,600 9,600

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 14,400 14,400

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
นักเรียน 80,000 80,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปริน
เตอร์ 7,700 7,700

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 7,700 7,700

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800 2,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า 5,600 5,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุชนิดมือถือ 36,000 36,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือไดโว่แบบจุ่ม 5,500

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองจ่ายสาร
คลอรีน 28,800

ค่าจัดซือตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าประปา 24,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจียร
ไฟฟ้า 1,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือตู้ลําโพลง
ขยายเสียงเคลือนที

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอน
ทอย-หนองผือ หมู่ที 4

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางหลง 
ต่งจันทร์  ทางไปป่าช้า
หมู่ที 7

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชัยวัฒน์ 
แก้วฝ่าย (โรงผลิตนํา)  
ถึงบ้านนายสว่าง  ทอง
นิรันด์  หมู่ที  10

90,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายธเนตร 
ไชยพิกุล หมู่ที 3

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสนามกีฬาใหม่  
หมู่ที  2

231,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็สาย
บ้านนายสุพันธ์ ศรีสมัย 
ถึงบ้านนายสํารวย  ดี
นัก  หมู่ที  8

210,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมเททับ
หลังสายบ้านนางสมชัย 
 ถึงศาลาประชาคม  
หมูีที 9

175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือตู้ลําโพลง
ขยายเสียงเคลือนที 8,000 8,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดอน
ทอย-หนองผือ หมู่ที 4

1,000,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางหลง 
ต่งจันทร์  ทางไปป่าช้า
หมู่ที 7

210,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชัยวัฒน์ 
แก้วฝ่าย (โรงผลิตนํา)  
ถึงบ้านนายสว่าง  ทอง
นิรันด์  หมู่ที  10

90,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายธเนตร 
ไชยพิกุล หมู่ที 3

75,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสนามกีฬาใหม่  
หมู่ที  2

231,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็สาย
บ้านนายสุพันธ์ ศรีสมัย 
ถึงบ้านนายสํารวย  ดี
นัก  หมู่ที  8

210,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมเททับ
หลังสายบ้านนางสมชัย 
 ถึงศาลาประชาคม  
หมูีที 9

175,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมเททับ
หลังสายบ้านนายราศี 
ถึงบ้านนางคําเปลียน  
หมู่ที  10

130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําและขุดร่อง
ระบายนําสามแยกบ้าน
นายลาน หมู่ที  4

300,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
ณรงค์  ถึงมุมวัดนัก
บุญยอแซฟ  หมู่ที 6

182,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
เส็ง  คําเกษ  ถึงบ้าน
นายเสรี  แก้วฝ่าย  หมู่
ที  1

307,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
อินแปลง ถึงสามแยก
หนองทอย  หมู่ที  6

177,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายบ้านนาง
ทองคํา  ถึงบ้านนาย
โจม  หมู่ที  9

295,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายบ้านนาย
บุปผา สายบ้านนายสี
ดา  หมู่ที  5

150,000

โครงการขยายเขต
ประปาสายบ้านนางสุ
พัตรา  ถึงนานาย
ทองอยู่  หมู่ที 9

17,000

โครงการเททับหลังท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
วิโรจน์  ถึงบ้านนาย
สําเภา  หมู่ที 9

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมเททับ
หลังสายบ้านนายราศี 
ถึงบ้านนางคําเปลียน  
หมู่ที  10

130,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําและขุดร่อง
ระบายนําสามแยกบ้าน
นายลาน หมู่ที  4

300,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
ณรงค์  ถึงมุมวัดนัก
บุญยอแซฟ  หมู่ที 6

182,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
เส็ง  คําเกษ  ถึงบ้าน
นายเสรี  แก้วฝ่าย  หมู่
ที  1

307,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
อินแปลง ถึงสามแยก
หนองทอย  หมู่ที  6

177,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายบ้านนาง
ทองคํา  ถึงบ้านนาย
โจม  หมู่ที  9

295,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําสายบ้านนาย
บุปผา สายบ้านนายสี
ดา  หมู่ที  5

150,000

โครงการขยายเขต
ประปาสายบ้านนางสุ
พัตรา  ถึงนานาย
ทองอยู่  หมู่ที 9

17,000

โครงการเททับหลังท่อ
ระบายนําสายบ้านนาย
วิโรจน์  ถึงบ้านนาย
สําเภา  หมู่ที 9

24,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงท่อระบาย
นําพร้อมเททับหลังสาย
บ้านนายพลชัย  ถึง
บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที 
10

35,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลสําหรับห้องทํา
งานคณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายดอนสงค์ 
 หมู่ที  5

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาเพียง  
หมู่ที  8

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ่อขีนก  
หมู่ที  5

51,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนาย
สุริมา  ไปประปาใหม่  
หมู่ที  2

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายยอดดูน  
หมู่ที  6

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหนอง
ปลาโคบ  หมู่ที  2

110,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ถึงห้วย
หนองเบ็ญน้อย  หมู่ที  
7

98,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการลงท่อระบาย
นําพร้อมเททับหลังสาย
บ้านนายพลชัย  ถึง
บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที 
10

35,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลสําหรับห้องทํา
งานคณะผู้บริหาร
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายดอนสงค์ 
 หมู่ที  5

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาเพียง  
หมู่ที  8

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ่อขีนก  
หมู่ที  5

51,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้านนาย
สุริมา  ไปประปาใหม่  
หมู่ที  2

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายยอดดูน  
หมู่ที  6

98,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหนอง
ปลาโคบ  หมู่ที  2

110,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ถึงห้วย
หนองเบ็ญน้อย  หมู่ที  
7

98,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

100,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 12,942,549 363,800 7,583,497 425,000 1,817,500 270,000 210,000 2,475,480
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

100,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา

1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,064,000 3,064,000

รวม 12,453,254 697,000 14,761,920 54,000,000
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