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18,84042,24012,00012,000

260,160274,200138,120213,000

1,421,177
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153,000

180,000

318,550

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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984,300400,00065,610250,000
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76,00050,000

277,200151,20042,000

229,200229,200

67,20067,200

7,174,3004,004,940234,960980,940

330,240173,16036,00036,000

3,042,4801,318,560372,360466,080

120,000120,000

695,520695,520

198,720198,720

1,490,4001,490,400

120,000120,000

1,421,177

552,263

153,000

180,000

318,550

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินวิทยฐานะ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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300,000

450,000189,000

10,000

5,00010,000

69,600

- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

- โครงการรับสมัคร
เด็กนักเรียนใหม่

- โครงการเยียมบ้าน
เด็ก

- โครงการปัจฉิมนิเทศ

- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

- โครงการประกัน
คุณภาพภายนอก

- โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง

- โครงการจัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษา

- โครงการจัดกิจกรรม
วันขึนปีใหม่

- โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์

- โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญ(กิจกรรมวันไหว้
ครู)

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้แลเด็ก  ผู้
ดูแลเด็ก

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

- โครงการรับสมัคร
เด็กนักเรียนใหม่

- โครงการเยียมบ้าน
เด็ก

- โครงการปัจฉิมนิเทศ

- โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

- โครงการประกัน
คุณภาพภายนอก

- โครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง

- โครงการจัดทําหลัก
สูตรสถานศึกษา

- โครงการจัดกิจกรรม
วันขึนปีใหม่

- โครงการกีฬาสี
สัมพันธ์

- โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญ(กิจกรรมวันไหว้
ครู)

- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้แลเด็ก  ผู้
ดูแลเด็ก

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,000

100,000

10,000

20,000

30,000

1. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน เพิม
ประสิทธิภาพการทํา
งานและบริหารจัดการ
แบบบูรณาการของ
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาลและ
บุคคลทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่
เทศบาล

1. โครงการตังจุด
บริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

1. โครงการจัดทําที
จอดรถสําหรับผู้พิการ

1. โครงการจังหวัด
ขอนแก่นดินแดนแห่ง
เสียงแคน ดอกคูณ

1. โครงการการจัดทํา
ทบทวน  ปรับปรุงแผน
ชุมชน

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

1.    ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

- โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการศูนย์ 3 วัย

- โครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา(แห่เทียน
พรรษา)

- โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ

- โครงการวันพ่อ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน เพิม
ประสิทธิภาพการทํา
งานและบริหารจัดการ
แบบบูรณาการของ
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาลและ
บุคคลทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่
เทศบาล

1. โครงการตังจุด
บริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

1. โครงการจัดทําที
จอดรถสําหรับผู้พิการ

1. โครงการจังหวัด
ขอนแก่นดินแดนแห่ง
เสียงแคน ดอกคูณ

1. โครงการการจัดทํา
ทบทวน  ปรับปรุงแผน
ชุมชน

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

1.    ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

- โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการศูนย์ 3 วัย

- โครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา(แห่เทียน
พรรษา)

- โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ

- โครงการวันพ่อ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

20,000

40,000

50,000

70,000

300,000

30,000

2.โครงการจัดประชุม
ชีแจงนโยบายและพิธี
สวนสนามในวัน
อปพร. แห่งชาติ

2.ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาอบรม

2.ค่าใช้จ่ายในการ
ทะเบียนฝึกอบรม

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทีมีใน
เขตเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

2. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมภาครัฐ
และเอกชนในระดับ
ต่างๆ

2. โครงการประชุม
ประชาคมระดับหมู่
บ้านและระดับตําบล
เพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและแผนชุมชน

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาอบรม

2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

1.โครงการจัดตัง
ธนาคารขยะชุมชน

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

1.ค่าใช้จ่ายการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล

1. โครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์
เพือให้ได้เมล็ดข้าว
พันธุ์ดี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2.โครงการจัดประชุม
ชีแจงนโยบายและพิธี
สวนสนามในวัน
อปพร. แห่งชาติ

2.ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาอบรม

2.ค่าใช้จ่ายในการ
ทะเบียนฝึกอบรม

2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทีมีใน
เขตเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

2. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมภาครัฐ
และเอกชนในระดับ
ต่างๆ

2. โครงการประชุม
ประชาคมระดับหมู่
บ้านและระดับตําบล
เพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและแผนชุมชน

2. ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาอบรม

2. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

1.โครงการจัดตัง
ธนาคารขยะชุมชน

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

1.ค่าใช้จ่ายการแข่ง
ขันกีฬาประจําตําบล

1. โครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวอินทรีย์
เพือให้ได้เมล็ดข้าว
พันธุ์ดี

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

20,000

40,000

20,000

40,000

10,000

10,000

15,000

5. โครงการออกเยียม
บ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที
พึง

5. โครงการเทศบาล
เคลือนที

4. โครงการอบรม
หน่วยกู้ชีพ

4. โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (การทํา
ขนมไทยพืนบ้าน)

4. โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

4. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตย

3.โครงการอบรม อย.
น้อย

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงาน

3. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลก้าน
เหลือง

3. โครงการเพาะกล้า
ยางนาและพันธุ์ไม้

3. โครงการประชุม
สัมมนาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

3. โครงการ ชุมชนอุ่น
ใจ ห่างไกลยาเสพติด

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตัง

2.โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้าน
อาหารในเขตเทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,00040,000

20,000
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10,000

20,00020,000

5,0005,000

15,000

5. โครงการออกเยียม
บ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที
พึง

5. โครงการเทศบาล
เคลือนที

4. โครงการอบรม
หน่วยกู้ชีพ

4. โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (การทํา
ขนมไทยพืนบ้าน)

4. โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ

4. โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตย

3.โครงการอบรม อย.
น้อย

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงาน

3. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลก้าน
เหลือง

3. โครงการเพาะกล้า
ยางนาและพันธุ์ไม้

3. โครงการประชุม
สัมมนาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

3. โครงการ ชุมชนอุ่น
ใจ ห่างไกลยาเสพติด

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตัง

2.โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้าน
อาหารในเขตเทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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70,00010,000

150,000

10,00030,000

20,0005,000

5,000

50,00050,000

20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

9.โครงการอบรมให้
ความรู้แก่คณะ
กรรมการดําเนินงาน
จัดหาพัสดุ

8. โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

8. โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

7. โครงการจัดทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ

7. โครงการจัดซือวัสดุ
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
แก่พนักงานเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง

6. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพครัวเรือน
ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ทีพึง

6. โครงการประดับธง
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ

5. โครงการอาสา
สมัครจราจร

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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480,000100,000300,000

150,000
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30,00030,000

10,00010,000

200,000200,000
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20,000

50,00050,000

30,00030,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

9.โครงการอบรมให้
ความรู้แก่คณะ
กรรมการดําเนินงาน
จัดหาพัสดุ

8. โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เทียว

8. โครงการจัดซือ
ครุภัณฑ์ด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

7. โครงการจัดทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ

7. โครงการจัดซือวัสดุ
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้
แก่พนักงานเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง

6. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพครัวเรือน
ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ทีพึง

6. โครงการประดับธง
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ

5. โครงการอาสา
สมัครจราจร

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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9,000

5,00030,000

10,00050,000

155,000

10,000

98,000

3. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

2.จัดซือโต๊ะเหล็กทํา
งานพร้อมเก้าอี

2. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค
สําหรับงานสํานักงาน

1.โต๊ะเหล็กทํางาน
พร้อมเก้าอี

1.จัดซือโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อมเก้าอี

1.จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
บานกระจกแบบสไลด์
ขนาด 5 ฟุต

1. จัดชือตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเปิดทึบ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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18,00015,0003,000
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5,0005,000
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1,331,3171,331,317

170,00015,000

70,00040,00020,000

30,00030,000
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3. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

2.จัดซือโต๊ะเหล็กทํา
งานพร้อมเก้าอี

2. จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค
สําหรับงานสํานักงาน

1.โต๊ะเหล็กทํางาน
พร้อมเก้าอี

1.จัดซือโต๊ะทํางาน
เหล็กพร้อมเก้าอี

1.จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
บานกระจกแบบสไลด์
ขนาด 5 ฟุต

1. จัดชือตู้เก็บเอกสาร
เหล็กบานเปิดทึบ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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7,000

6,000

11,000

7,600
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1. จัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอลความ
ละเอียด 14 ล้านพิก
เซล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.จัดซือลําโพงเคลือน
ทีพร้อมไมค์โครโฟน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซือเครืองตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.เครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

1.เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9. จัดซือเครืองสูบนํา

8. จัดซือเครือง
พิมพ์ดีด

7. จัดซือจอโปรเจค
เตอร์

6. จัดซือเครืองโปรเจค
เตอร์

5. จัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล

4. จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30หน้า/
นาที)

3.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1. จัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิงระบบดิจิตอลความ
ละเอียด 14 ล้านพิก
เซล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

1.จัดซือลําโพงเคลือน
ทีพร้อมไมค์โครโฟน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซือเครืองตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.เครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

1.เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9. จัดซือเครืองสูบนํา

8. จัดซือเครือง
พิมพ์ดีด

7. จัดซือจอโปรเจค
เตอร์

6. จัดซือเครืองโปรเจค
เตอร์

5. จัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล

4. จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา (30หน้า/
นาที)

3.จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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95,000

53,000

20,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านก้าน
เหลืองหนองแวง หมู่ที
12                ตําบล
ก้านเหลือง  อําเภอแวง
น้อย  จังหวัดขอนแก่น
จากบ้านนางดํา  มะลา
เหลืองไปทางลําห้วย
ตะกัว ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตรยาว
30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืน
ทีคสล.ไม่น้อยกว่า
150.00  ตารางเมตร
และลงลูกรังไหล่ทางทัง
สองข้าง ละ 0.50
เมตรหนาเฉลีย 0.15
เมตรปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 7.00
ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

-  โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. บ้านโคก
ใหญ่ หมู่ที 5 ตําบล
ก้านเหลือง   อําเภอ
แวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น   ซอยบ้าน
นางบุญถัน  ทิพย์วงศ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00  เมตร ยาว
30.00  เมตร หนา
0.12   เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 90.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.จัดซือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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95,000

53,000

20,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านก้าน
เหลืองหนองแวง หมู่ที
12                ตําบล
ก้านเหลือง  อําเภอแวง
น้อย  จังหวัดขอนแก่น
จากบ้านนางดํา  มะลา
เหลืองไปทางลําห้วย
ตะกัว ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตรยาว
30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพืน
ทีคสล.ไม่น้อยกว่า
150.00  ตารางเมตร
และลงลูกรังไหล่ทางทัง
สองข้าง ละ 0.50
เมตรหนาเฉลีย 0.15
เมตรปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 7.00
ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

-  โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. บ้านโคก
ใหญ่ หมู่ที 5 ตําบล
ก้านเหลือง   อําเภอ
แวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น   ซอยบ้าน
นางบุญถัน  ทิพย์วงศ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00  เมตร ยาว
30.00  เมตร หนา
0.12   เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 90.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.จัดซือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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89,000

52,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนอง
แก หมู่ที 9 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น ซอย
บ้านนางสําอาง ช่วยนา
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว
57.00 เมตร หนา
0.12  เมตร หรือมีพืน
ทีคสล.ไม่น้อยกว่า
171.00  ตารางเมตร
และลงลูกรังไหล่ทางทัง
สอง ข้าง  ละ 0.50
เมตรหนาเฉลีย 0.12
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 6.00
ลูกบาศก์เมตรราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนน
ศาลา หมู่ที 11 ตําบล
ก้านเหลือง      อําเภอ
แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น จากบ้านนาย
ทองรัตน์  อันตรโลกถึง
ถนน คสล.เดิม  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  2.00
เมตร  ยาว  25.00
เมตร  หนา  0.12
เมตร หรือมีพืนทีคสล.
ไม่น้อยกว่า  50.00
ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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89,000

52,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านหนอง
แก หมู่ที 9 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น ซอย
บ้านนางสําอาง ช่วยนา
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว
57.00 เมตร หนา
0.12  เมตร หรือมีพืน
ทีคสล.ไม่น้อยกว่า
171.00  ตารางเมตร
และลงลูกรังไหล่ทางทัง
สอง ข้าง  ละ 0.50
เมตรหนาเฉลีย 0.12
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 6.00
ลูกบาศก์เมตรราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโนน
ศาลา หมู่ที 11 ตําบล
ก้านเหลือง      อําเภอ
แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น จากบ้านนาย
ทองรัตน์  อันตรโลกถึง
ถนน คสล.เดิม  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  2.00
เมตร  ยาว  25.00
เมตร  หนา  0.12
เมตร หรือมีพืนทีคสล.
ไม่น้อยกว่า  50.00
ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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64,000

100,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้านนางสมบัติ
ขนาดผิวจราจรกว้าง
2.50  เมตร ยาว
47.00  เมตร หนา
0.12  เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 117.50 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. 0.40
เมตร จํานวน 4 ท่อน
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ซอยข้างโรงเรียนวัด
จุมพล ฯ ต่อถนนคสล.
เดิม ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร
ยาว  47.00  เมตร
หนา 0.15   เมตร
หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 188.00
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ    ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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64,000

100,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้านนางสมบัติ
ขนาดผิวจราจรกว้าง
2.50  เมตร ยาว
47.00  เมตร หนา
0.12  เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 117.50 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. 0.40
เมตร จํานวน 4 ท่อน
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโคกสูง
หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ซอยข้างโรงเรียนวัด
จุมพล ฯ ต่อถนนคสล.
เดิม ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร
ยาว  47.00  เมตร
หนา 0.15   เมตร
หรือมีพืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 188.00
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ    ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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125,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโสกนํา
ขาว หมู่ที 6 ตําบลก้าน
เหลือง    อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น
จากบ้านนายเมือง ชัยมี
สุข – สามแยกถนน
ลูกรังข้างโรงเรียนบ้าน
โสกนําขาว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 47.00
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
188.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายนํา
คสล. 0.40 เมตร
จํานวน 8 ท่อน พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร และติดตัง
ป้ายโครงการ    ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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125,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านโสกนํา
ขาว หมู่ที 6 ตําบลก้าน
เหลือง    อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น
จากบ้านนายเมือง ชัยมี
สุข – สามแยกถนน
ลูกรังข้างโรงเรียนบ้าน
โสกนําขาว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 47.00
เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
188.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายนํา
คสล. 0.40 เมตร
จํานวน 8 ท่อน พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร และติดตัง
ป้ายโครงการ    ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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71,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน บ้านก้าน
เหลือง หมู่ที 1 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น
จากหนองก้านเหลือง –
สามแยก(นานายอุบล
แข็งขยัน) โดยแบ่งเป็น
2 ช่วง ดังนี
(ช่วงที 1.) – งานดิน
ถม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 180.00
เมตร สูงเฉลีย 0.50
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า
351.00 ลบ.ม.
(ช่วงที 2.) – งานดิน
ถม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 170.00
เมตร สูงเฉลีย 1.00
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า
663.00 ลบ.ม.

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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71,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน บ้านก้าน
เหลือง หมู่ที 1 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น
จากหนองก้านเหลือง –
สามแยก(นานายอุบล
แข็งขยัน) โดยแบ่งเป็น
2 ช่วง ดังนี
(ช่วงที 1.) – งานดิน
ถม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 180.00
เมตร สูงเฉลีย 0.50
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า
351.00 ลบ.ม.
(ช่วงที 2.) – งานดิน
ถม ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 170.00
เมตร สูงเฉลีย 1.00
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า
663.00 ลบ.ม.

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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43,000

99,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก.บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที 7
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น จาก
ถนน คสล.ไปทางถนน
ลาดยาง ทช.4022
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร  ยาว
120.00 เมตรหนา
เฉลีย  0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 60.00
ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน บ้านบะแหบ
หมู่ที 10 ตําบลก้าน
เหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น สายแยกจาก
ถนนลูกรังสายบะแหบ
บ้านหนองดู่แยกไป
ทางบ้านโคกกลาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว
450.00 เมตร สูงเฉลีย
0.40 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,404.00
ลูกบาศก์เมตรและวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูฯย์กลาง
0.30 เมตรจํานวน 2
จุดๆละ 7 ท่อนรวม
เป็นจํานวน  14  ท่อน
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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43,000

99,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก.บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที 7
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น จาก
ถนน คสล.ไปทางถนน
ลาดยาง ทช.4022
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร  ยาว
120.00 เมตรหนา
เฉลีย  0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 60.00
ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

- โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน บ้านบะแหบ
หมู่ที 10 ตําบลก้าน
เหลือง
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น สายแยกจาก
ถนนลูกรังสายบะแหบ
บ้านหนองดู่แยกไป
ทางบ้านโคกกลาง
ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว
450.00 เมตร สูงเฉลีย
0.40 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 1,404.00
ลูกบาศก์เมตรและวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูฯย์กลาง
0.30 เมตรจํานวน 2
จุดๆละ 7 ท่อนรวม
เป็นจํานวน  14  ท่อน
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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389,000

5. โครงการจ้างเหมา
ทําบ่อกําจัดนําเสียศูนย์
พัฒนาเด็กฯ

4. โครงการจัดซือ
เครืองกรองนําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

3.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองในพืนที
สํานักงาน

2.โครงการซ่อมแซม
ฝ้าเพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

1. โครงการก่อสร้าง
กําแพงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

- โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.และบ่อ
พักพร้อมฝาปิด บ้าน
บะแหบ หมู่ที 10,บ้าน
หญ้าคา หมู่ที 13,บ้าน
สวนยา หมู่ที 14
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น (จาก
สามแยกบ้านนางรวย
มะลาเหลือง – สีแยก
หนองนําสาธารณะฯ
บ้านหญ้าคา) โดยวาง
ท่อระบายนํา คสล.
0.40 เมตร จํานวน
390 ท่อน และบ่อพัก
คสล. จํานวน 18  บ่อ
และฝาปิดพร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5. โครงการจ้างเหมา
ทําบ่อกําจัดนําเสียศูนย์
พัฒนาเด็กฯ

4. โครงการจัดซือ
เครืองกรองนําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

3.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองในพืนที
สํานักงาน

2.โครงการซ่อมแซม
ฝ้าเพดานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

1. โครงการก่อสร้าง
กําแพงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

- โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.และบ่อ
พักพร้อมฝาปิด บ้าน
บะแหบ หมู่ที 10,บ้าน
หญ้าคา หมู่ที 13,บ้าน
สวนยา หมู่ที 14
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น (จาก
สามแยกบ้านนางรวย
มะลาเหลือง – สีแยก
หนองนําสาธารณะฯ
บ้านหญ้าคา) โดยวาง
ท่อระบายนํา คสล.
0.40 เมตร จํานวน
390 ท่อน และบ่อพัก
คสล. จํานวน 18  บ่อ
และฝาปิดพร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองกําหนด

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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99,000

83,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สนามกีฬา
เทศบาลตําบลก้าน
เหลือง หมู่ที 2
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ขนาดพืนทีดินถมไม่
น้อยกว่า 4,587
ตารางเมตร ถมดิมสูง
เฉลีย 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,788.93
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

-โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที
2 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น   จาก
บ้านนายสมโภชน์ –
บ้านนายวัน ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.50
เมตร ยาว  60.00
เมตร หนา 0.12
เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร
วางท่อระบายนํา คสล.
0.40 เมตร จํานวน 3
ท่อน พร้อมยาแนวราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

6. โครงการจัดซือ
เครืองสูบนําพร้อม
อุปกรณ์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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99,000

83,000

5,0005,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

-โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สนามกีฬา
เทศบาลตําบลก้าน
เหลือง หมู่ที 2
ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ขนาดพืนทีดินถมไม่
น้อยกว่า 4,587
ตารางเมตร ถมดิมสูง
เฉลีย 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,788.93
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

-โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที
2 ตําบลก้านเหลือง
อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น   จาก
บ้านนายสมโภชน์ –
บ้านนายวัน ขนาดผิว
จราจรกว้าง  2.50
เมตร ยาว  60.00
เมตร หนา 0.12
เมตร หรือมีพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร
วางท่อระบายนํา คสล.
0.40 เมตร จํานวน 3
ท่อน พร้อมยาแนวราย
ละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลก้าน
เหลืองกําหนด

6. โครงการจัดซือ
เครืองสูบนําพร้อม
อุปกรณ์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,247,5805,0002,220,4806,549,483938,0001,362,000413,7502,624,990

105,000

5,813,383

210,00025,000140,000

25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

(1) ค่าตรวจสอบแนว
เขตพืนทีสาธารณะใน
พืนทีเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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37,940,00012,174,4501,841,9307,562,337

2,483,0002,378,000

5,813,383

375,000

25,000

40,00040,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

(1) ค่าตรวจสอบแนว
เขตพืนทีสาธารณะใน
พืนทีเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษา

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


