
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 30,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 1,125,662

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

66,503

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

230,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 3,326,660

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 304,008

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,573,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 14,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

840,000

สํารองจ่าย 642,981

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,958,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 30,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 1,125,662

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

66,503

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพื้นที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

230,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 3,326,660

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 304,008

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,573,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 14,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

840,000

สํารองจ่าย 642,981

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,958,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,296,000 1,508,160 864,000 756,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,000 132,000 96,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 1,362,900 1,202,520 1,196,940 699,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 58,800 5,800

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

270,000 10,000 10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 181,500 168,000 168,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 70,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 200,000 1,100,000 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 50,000 20,000 30,000 20,000

โครงการ "ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว"

50,000

โครงการของเหลือใช้
ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

80,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในตําบลปรุใหญ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,080,000 5,504,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 242,400 242,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,000 576,000

เงินเดือนพนักงาน 8,130,720 12,593,040

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 197,940

เงินประจําตําแหน่ง 356,400 554,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 204,200 268,800

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

280,000 580,000

ค่าเช่าบ้าน 759,000 1,336,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 115,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 420,000 1,760,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 320,000 330,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 110,000 230,000

โครงการ "ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว"

50,000

โครงการของเหลือใช้
ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนา
ชุมชนปลอดขยะ

80,000

โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในตําบลปรุใหญ่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวยนํ้า
ใสตําบลปรุใหญ่ 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา

70,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน วัน 
อปพร. 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการจัด
นิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

50,000

โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง 50,000

โครงการดําเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

80,000

โครงการดําเนินการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวยนํ้า
ใสตําบลปรุใหญ่ 30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลต้านยา
เสพติด

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา

70,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน วัน 
อปพร. 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการจัด
นิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

50,000

โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง 50,000

โครงการดําเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

80,000

โครงการดําเนินการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงาน
ตามศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน (ศพค.)

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน

โครงการประชาคม
ชุมชนตําบล

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการฝึกทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจม
นํ้า

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ

650,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟ
ป่าในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการดําเนินงาน
ตามศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชน (ศพค.)

20,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 30,000

โครงการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้าน 10,000 10,000

โครงการประชาคม
ชุมชนตําบล 10,000 10,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

400,000 400,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

50,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

50,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

200,000

โครงการฝึกทักษะการ
เอาชีวิตรอดจากการจม
นํ้า

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ

650,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟ
ป่าในชุมชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ให้กับคณะ
กรรมการชุมชน คณะ
กรรมการอํานวยการ
ชุมชนและสมาชิก
ชุมชน

550,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานของข้า
ราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
โครงการฝึกอบรมอา
สามัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

100,000

โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบด้านการศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร

60,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง
โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุด้าน
การจราจรทางถนน
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000

โครงการเลือกตั้ง

โครงการวันเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ให้กับคณะ
กรรมการชุมชน คณะ
กรรมการอํานวยการ
ชุมชนและสมาชิก
ชุมชน

550,000

โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใส
ในการทํางานของข้า
ราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมอา
สามัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

100,000

โครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่รับผิด
ชอบด้านการศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร

60,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง

20,000 20,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุด้าน
การจราจรทางถนน
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

50,000

โครงการเลือกตั้ง 800,000 800,000

โครงการวันเทศบาล 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใชจ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

283,000

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมหรือทบทวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการให้ความรู้และ
สนับสนุนการดําเนิน
งานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเพื่อเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตําบล
ปรุใหญ่

200,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาสตรี 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใชจ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

283,000

โครงการสนับสนุนส่ง
เสริมหรือทบทวนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

50,000

โครงการให้ความรู้และ
สนับสนุนการดําเนิน
งานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
ปรุใหญ่

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการลด
ความเสี่ยงจากเหตุ
สาธารณภัย

50,000

โครงการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้เสียภาษีนอกเวลาทํา
การ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 400,000 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 30,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 5,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 300,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 40,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 440,726

วัสดุการเกษตร 20,000 5,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000 5,000 5,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

300,000 300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการลด
ความเสี่ยงจากเหตุ
สาธารณภัย

50,000

โครงการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้เสียภาษีนอกเวลาทํา
การ

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 1,060,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 115,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 245,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 335,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000 700,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 440,726

วัสดุการเกษตร 5,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 14,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 30,000 20,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ฉากกั้นห้อง Patition 
กรอบอลูมิเนียม

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลื่อน (กระจก) 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน แบบ
เปิด

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 10,000

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(ทึบ) 22,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง 11,000

ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บ
เอกสาร 15 ชั้น 10,000

โต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 17,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 280,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 500,000 515,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 52,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ฉากกั้นห้อง Patition 
กรอบอลูมิเนียม 24,000 24,000

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 
บานเลื่อน (กระจก) 10,000

ตู้เหล็ก 2 บาน แบบ
เปิด 11,000 11,000

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(กระจก) 10,000 20,000

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 
(ทึบ) 11,000 33,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง 11,000

ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บ
เอกสาร 15 ชั้น 10,000

โต๊ะหมู่บูชา 18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 85,000 102,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

12,900 21,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
ชนิด Multifunction

63,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา

เครื่องสํารองไฟ

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 2,500

จอแสดงภาพ
คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

3,800

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งจากโรง
งาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(Slump Test)

7,000

ชุดแบบหล่อลูกปูน 
แบบเหลี่ยมพร้อมเหล็ก
กระทุ้ง

10,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1

8,900 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด 
Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
ชนิด Multifunction

63,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา 7,800 7,800

เครื่องสํารองไฟ 12,500 12,500

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 2,500

จอแสดงภาพ
คอมพิวเตอร์ 5,600 5,600

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

3,800

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งจากโรง
งาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

19,000 19,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(Slump Test)

7,000

ชุดแบบหล่อลูกปูน 
แบบเหลี่ยมพร้อมเหล็ก
กระทุ้ง

10,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แท่นสว่านเจาะคอริ่ง
ปูนคอนกรีต 62,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกําลังกาย ชุมชน
พบสุข 2 หมู่ 5

100,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000

เครื่องวัดระยะทาง
เลเซอร์พ็อกเก็ตแบบ
พกพา

6,000

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 1,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9/2  ชุมชนร่วม
ใจพัฒนาตะคองเก่า 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

155,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านป้าโสภาถึง
ถนนหน้าศาลากลางหมู่
บ้าน ชุมชนแสนสุข 2 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

278,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แท่นสว่านเจาะคอริ่ง
ปูนคอนกรีต 62,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิ
กฟุต 9,400

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกําลังกาย ชุมชน
พบสุข 2 หมู่ 5

100,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 34,000

เครื่องวัดระยะทาง
เลเซอร์พ็อกเก็ตแบบ
พกพา

6,000

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 1,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 9/2  ชุมชนร่วม
ใจพัฒนาตะคองเก่า 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

155,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านป้าโสภาถึง
ถนนหน้าศาลากลางหมู่
บ้าน ชุมชนแสนสุข 2 
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

278,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายเมี้ยน – 
บ้านยายน้อย ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2 บ้านตะ
คองเก่า

22,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายตะกุดทาง
เข้าบ้านนายสาธิต หมู่ 
1 บ้านคนชุม

24,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 
ชุมชนวิโรจน์พัฒนา  
หมู่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

108,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวัดพบ
สุข ถึงร้านเสริมสวย
ยายส่วน ชุมชนแสน
สุข 1 หมู่ 7

1,026,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนเวิร์
สขนาดใหญ่ เส้นบ้าน
เลียบ - คนชุม เลียบ
คลองชลประทาน 
ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 
6

478,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล. ซอย 
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่ 
2 บ้านตะคองเก่า

902,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล. และ
ท่อระบายนํ้า คสล. 
ซอยเจริญพัฒน์ ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 
4

1,176,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายเมี้ยน – 
บ้านยายน้อย ชุมชน
ตาลโหรนโนนตาชู
พัฒนา หมู่ 2 บ้านตะ
คองเก่า

22,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายตะกุดทาง
เข้าบ้านนายสาธิต หมู่ 
1 บ้านคนชุม

24,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 
ชุมชนวิโรจน์พัฒนา  
หมู่ 4 บ้านวิโรจน์
พัฒนา

108,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวัดพบ
สุข ถึงร้านเสริมสวย
ยายส่วน ชุมชนแสน
สุข 1 หมู่ 7

1,026,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้าคอนเวิร์
สขนาดใหญ่ เส้นบ้าน
เลียบ - คนชุม เลียบ
คลองชลประทาน 
ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 
6

478,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล. ซอย 
9/4 ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า หมู่ 
2 บ้านตะคองเก่า

902,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า คสล. และ
ท่อระบายนํ้า คสล. 
ซอยเจริญพัฒน์ ชุมชน
รวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 
4

1,176,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายโพธิ์
เตี้ย-โนนสลักได 
ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที่ 1 
บ้านคนชุม

40,500

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ชุมชนตาลโหรนโนน
ตาชูพัฒนา หมู่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า

15,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
หมู่บ้าน ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 บ้านหนอง
หอย

15,000

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณสี่แยก ป้ายห้าม
จอดและป้ายสัญลักษณ์
สี่แยก ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ 4

50,000

โครงการปรับปรุงจุด
รองรับฝารางระบายนํ้า 
ซอยบ้านป้าวิน ชุมชน
หนองหอย หมู่ 3 บ้าน
หนองหอย

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลงที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

30,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายชุมชน
แสนสุข 3 ข้างสวนป่า 
304 ถึงบ้านลุงล้วน  
พลปัถพี หมู่ 7

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสุขภาพรอบ
สระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ชุมชนลูกหลานปู่คง
พัฒนา  หมู่ 2

1,221,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายโพธิ์
เตี้ย-โนนสลักได 
ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที่ 1 
บ้านคนชุม

40,500

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ชุมชนตาลโหรนโนน
ตาชูพัฒนา หมู่ 2 บ้าน
ตะคองเก่า

15,000

โครงการจัดทําป้ายชื่อ
หมู่บ้าน ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 บ้านหนอง
หอย

15,000

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณสี่แยก ป้ายห้าม
จอดและป้ายสัญลักษณ์
สี่แยก ชุมชนไมตรี
พัฒนา หมู่ 4

50,000

โครงการปรับปรุงจุด
รองรับฝารางระบายนํ้า 
ซอยบ้านป้าวิน ชุมชน
หนองหอย หมู่ 3 บ้าน
หนองหอย

100,000

โครงการปรับปรุงทาง
ลงที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม

30,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายชุมชน
แสนสุข 3 ข้างสวนป่า 
304 ถึงบ้านลุงล้วน  
พลปัถพี หมู่ 7

100,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสุขภาพรอบ
สระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ชุมชนลูกหลานปู่คง
พัฒนา  หมู่ 2

1,221,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้าประปา 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ 5 
บ้านพบสุข

458,000

โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้าประปา 
ชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5 
บ้านพบสุข

458,000

เงินเพิ่มค่าชดเชยงาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้าประปา 
ชุมชนพบสุข 1 หมู่ 5 
บ้านพบสุข

458,000

โครงการปรับปรุง
ระบบกรองนํ้าประปา 
ชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5 
บ้านพบสุข

458,000

เงินเพิ่มค่าชดเชยงาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

20,000 20,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

500,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคนชุม 520,000

รวม 18,117,214 250,000 670,000 1,580,000 12,580,700 5,862,080 4,864,566 2,590,760
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คนชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

50,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านคนชุม 520,000

รวม 18,484,680 65,000,000

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:59 หน้า : 28/28


