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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 519,100

คาชําระดอกเบี้ย 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

16,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 700

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,700,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

7,800

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล  (สทท.)

41,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 1/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 519,100

คาชําระดอกเบี้ย 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

16,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 700

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,700,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

600,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

7,800

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาล  (สทท.)

41,600

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 2/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลคําใหญ

120,000

สมทบใหศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตําบลคําใหญ 
(ศพค.)

10,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,600

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,800

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 3/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลคําใหญ

120,000

สมทบใหศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
เทศบาลตําบลคําใหญ 
(ศพค.)

10,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,600

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,800

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 4/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,756,400 991,200 2,729,000 1,461,800 1,690,100 1,394,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000 10,100

เงินประจําตําแหนง 282,000 18,000 60,000 60,000 60,000 42,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 306,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาเชาบาน 462,000 108,000 84,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

3,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

139,200 4,800 52,400 4,200 11,300 42,400

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 5/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

16,023,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

94,100

เงินประจําตําแหนง 522,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 306,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาเชาบาน 696,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

3,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

254,300

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 6/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือปก
หนังสือ

30,000

โครงการจาง
เหมาบริการสํานักปลัด
เทศบาล

771,600

จางเหมาบริการ 625,000 875,100 937,500 1,680,500 239,600 117,400 848,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

81,900

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000

ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดตามแผน
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง
ระดมกวาดลางยาเสพ
ติด  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจําปี  2565

50,000

โครงการจัดการเรียน
การสอน

196,000

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 7/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือปก
หนังสือ

30,000

โครงการจาง
เหมาบริการสํานักปลัด
เทศบาล

771,600

จางเหมาบริการ 5,323,300

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

81,900

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000

ป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดตามแผน
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง
ระดมกวาดลางยาเสพ
ติด  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจําปี  2565

50,000

โครงการจัดการเรียน
การสอน

196,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

50,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน

34,500

โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียน

23,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน

23,000

โครงการจัดนิทรรศการ
การศึกษาทองถิ่น

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

592,000

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 15,000

คาจางเหมาบริการรถรับ
สงนักเรียนผูดอยโอกาส

216,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตาน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

50,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
แบบนักเรียน

34,500

โครงการจัดซื้อหนังสือ
เรียน

23,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน

23,000

โครงการจัดนิทรรศการ
การศึกษาทองถิ่น

20,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

592,000

คากําจัดสิ่งปฏิกูล 15,000

คาจางเหมาบริการรถรับ
สงนักเรียนผูดอยโอกาส

216,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตาน
ยาเสพติด

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 576,000

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

7,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 616,000

วัสดุกอสราง 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

7,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 8/2/2565  13:31:23 หนา : 12/20



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี

10,000

คาอาหารกลางวัน 770,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน

80,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

400,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

โต๊ะโครงเหล็กดานบน
ติดแผนสแตนเลส

156,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี

10,000

คาอาหารกลางวัน 770,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

160,000

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน

80,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค

100,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค

400,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

โต๊ะโครงเหล็กดานบน
ติดแผนสแตนเลส

156,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถราง 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

กอสรางอาคารโรงจอด
รถเทศบาลตําบลคํา
ใหญ

425,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางขยายไหลทาง
ผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทําทางเชื่อม 
บริเวณซอย 4 บานคํา
ใหญ หมูที่ 11

46,800

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9 บาน
โพธิ์ทองหมูที่ 9

220,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 
12 บานชัยศรี หมูที่ 3

426,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 
24 บานคําใหญ หมูที่ 
11

78,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถราง 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

กอสรางอาคารโรงจอด
รถเทศบาลตําบลคํา
ใหญ

425,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางขยายไหลทาง
ผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทําทางเชื่อม 
บริเวณซอย 4 บานคํา
ใหญ หมูที่ 11

46,800

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9 บาน
โพธิ์ทองหมูที่ 9

220,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 
12 บานชัยศรี หมูที่ 3

426,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 
24 บานคําใหญ หมูที่ 
11

78,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 
16 บานคําใหญ หมูที่ 
11

483,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
(แบบทําธนาคารน้ําใต
ดินระบบบอปิด ฯลฯ)

50,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
ซอย 7 บานคําใหญ หมู
ที่ 11

233,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
ซอย 8 บานคําใหญ หมู
ที่ 7

163,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
บานโคกป่ากุง หมูที่ 10 
บริเวณตอทอระบายน้ํา
เดิม

276,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 
16 บานคําใหญ หมูที่ 
11

483,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
(แบบทําธนาคารน้ําใต
ดินระบบบอปิด ฯลฯ)

50,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
ซอย 7 บานคําใหญ หมู
ที่ 11

233,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
ซอย 8 บานคําใหญ หมู
ที่ 7

163,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
บานโคกป่ากุง หมูที่ 10 
บริเวณตอทอระบายน้ํา
เดิม

276,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9 
บริเวณตอทอระบายน้ํา
เดิม

315,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ขุดลอกรางระบายน้ําใน
เขตเทศบาลตําบลคํา
ใหญ

200,000

ปรับปรุงซอมแซมตลาด
สดเทศบาลตําบลคํา
ใหญตอเติมหลังคา

298,000

ปรับปรุงซอมแซมตลาด
สดเทศบาลตําบลคํา
ใหญแผงจําหนายสินคา

327,000

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลคําใหญ
หลังเกา

139,000

รวม 10,489,200 14,652,600 2,057,200 6,466,000 3,701,500 2,517,000 567,400 6,549,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางวางทอระบาย
น้ําบอพักพรอมเท
คอนกรีตทํารางวีตื้น 
บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9 
บริเวณตอทอระบายน้ํา
เดิม

315,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ขุดลอกรางระบายน้ําใน
เขตเทศบาลตําบลคํา
ใหญ

200,000

ปรับปรุงซอมแซมตลาด
สดเทศบาลตําบลคํา
ใหญตอเติมหลังคา

298,000

ปรับปรุงซอมแซมตลาด
สดเทศบาลตําบลคํา
ใหญแผงจําหนายสินคา

327,000

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลคําใหญ
หลังเกา

139,000

รวม 47,000,000
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