
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 56,695

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 456,245

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 238,329

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

200,688

สํารองจ่าย 1,093,443

เบียยังชีพคนพิการ 8,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 482,880 139,200 765,420 1,536,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 61,740 24,000 108,300 264,000

เงินเดือนพนักงาน 243,360 1,147,560 492,960 3,523,092

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 14,600 79,200

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 56,695

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 456,245

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 238,329

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

200,688

สํารองจ่าย 1,093,443

เบียยังชีพคนพิการ 8,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,145,600 2,145,600

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 268,680 967,080 4,159,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 33,180 137,340 628,560

เงินเดือนพนักงาน 225,720 2,498,640 8,131,332

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 225,480

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 40,000 183,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

15,000 50,000 30,000 35,000

ค่าเช่าบ้าน 101,400 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 102,000 70,000 126,000 70,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

23,220

ค่าเครืองแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

16,200

ค่าเครืองอุปกรณ์การ
เรียน (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง )

10,800

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 459,000

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

91,800

ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซ
ต์

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักศึกษาในระหว่างปิด
ภาคเรียน

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทุน
การศึกษาสําหรับนัก
เรียนนักศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

15,000 100,000 245,000

ค่าเช่าบ้าน 88,000 261,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 324,000 572,000 1,264,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 450,000 230,000 760,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

23,220

ค่าเครืองแบบนักเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

16,200

ค่าเครืองอุปกรณ์การ
เรียน (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง )

10,800

ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 459,000

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

91,800

ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซ
ต์ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักศึกษาในระหว่างปิด
ภาคเรียน

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการทุน
การศึกษาสําหรับนัก
เรียนนักศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในกาพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน(โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง 
)

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจักทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฎิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาศึกษาดู
งานมหกรรมการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท
.

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน(โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง 
)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในกาพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน(โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง 
)

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจักทํา
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฎิบัติราชการ 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาศึกษาดู
งานมหกรรมการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท
.

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน(โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง 
)

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนพัฒนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เรียนภาษาอังกฤษภาค
ฤดูร้อนกับครูต่างชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันเด็กแห่งชาติตําบล
โพนทอง

50,000

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง)

50,000

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน  ระบบ  
Wireless Fidelifi

7,200

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโพนทอง  ระบบ  
VDSL 50  M

20,000

ค่าเดินทางไปราชการ

ค่าทําประกัน พรบ.รถ
ยนต์

ค่าธรรมเนียมทิงขยะ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พวงมาลา

ค่าวัสดุการเกษตร 30,000

ค่าหนังสือเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

10,800

โครงการ อบต.เคลือ
นที

โครงการคลองสวยนํา
ใสร่วมใจกําจัดวัชพืช

โครงการควบคุม
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เรียนภาษาอังกฤษภาค
ฤดูร้อนกับครูต่างชาติ

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
วันเด็กแห่งชาติตําบล
โพนทอง

50,000

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง)

50,000

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน  ระบบ  
Wireless Fidelifi

7,200

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโพนทอง  ระบบ  
VDSL 50  M

20,000

ค่าเดินทางไปราชการ 60,000 60,000

ค่าทําประกัน พรบ.รถ
ยนต์ 35,000 35,000

ค่าธรรมเนียมทิงขยะ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ พวงมาลา 10,000 10,000

ค่าวัสดุการเกษตร 30,000

ค่าหนังสือเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )

10,800

โครงการ อบต.เคลือ
นที 20,000 20,000

โครงการคลองสวยนํา
ใสร่วมใจกําจัดวัชพืช 30,000 30,000

โครงการควบคุม
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสร้าง
ความรักความสามัคคี
ของชุมชนปกป้อง 
สถาบันชาติ ศาสนา

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการประชาคม
เพือปรับปรุงแผน
พัฒนาตําบลโพนทอง 
ประจําปี 2560

20,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส ผู้ว่างงานและผู้
ประสบปัญหาสังคม

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโพนทอง

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโพนทอง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะและการ
กําจัดขยะในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพือปรับ
ปรุงบํารุงดิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานสร้าง
ความรักความสามัคคี
ของชุมชนปกป้อง 
สถาบันชาติ ศาสนา

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการประชาคม
เพือปรับปรุงแผน
พัฒนาตําบลโพนทอง 
ประจําปี 2560

20,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวม 50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส ผู้ว่างงานและผู้
ประสบปัญหาสังคม

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตําบลโพนทอง

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลโพนทอง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะและการ
กําจัดขยะในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพือปรับ
ปรุงบํารุงดิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้นําหมัก
ชีวภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสตรีหมู่บ้าน 
จํานวน 12 หมู่บ้าน

120,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย สถาน
ศึกษา4 แห่งๆละ 
3,000.-บาท
ศพด.บ้านโพนทอง,ศพ
ด.บ้านนางเม้ง,ศพด
.บ้านหนองหญ้ารังกา
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง

16,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาสําหรับเยาวชน
และประชาชนในพืนที

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน ประจําปี 2560

6,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงยก
ระดับคุณภาพชีวิต

50,000

โครงการสอนธรรมะ
ทุกวันพฤหัสบดี สถาน
ศึกษา 4  แห่ง ๆละ 
3,000.-บาท
ศพด.บ้านโพนทอง,ศพ
ด.บ้านนางเม้ง,ศพด
.บ้านหนองหญ้ารังกา
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง

16,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนตําบล
โพนทอง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้นําหมัก
ชีวภาพ

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสตรีหมู่บ้าน 
จํานวน 12 หมู่บ้าน

120,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย สถาน
ศึกษา4 แห่งๆละ 
3,000.-บาท
ศพด.บ้านโพนทอง,ศพ
ด.บ้านนางเม้ง,ศพด
.บ้านหนองหญ้ารังกา
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง

16,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาสําหรับเยาวชน
และประชาชนในพืนที

50,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน ประจําปี 2560

6,000

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงยก
ระดับคุณภาพชีวิต

50,000

โครงการสอนธรรมะ
ทุกวันพฤหัสบดี สถาน
ศึกษา 4  แห่ง ๆละ 
3,000.-บาท
ศพด.บ้านโพนทอง,ศพ
ด.บ้านนางเม้ง,ศพด
.บ้านหนองหญ้ารังกา
และโรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง

16,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนตําบล
โพนทอง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติตามกฎ
กระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม จังหวัดชัย
ภูมิ พ.ศ.2558 แก่ผู้
บริหารท้องถิน กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล และพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง

50,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพือเพิมศักยภาพ

โครงการอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพือจัดทําแผน
พัฒนาตําบล ประจําปี 
2560

20,000

เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษาของ 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.

โพนทอง)

20,000

อาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนในสังกัด อบต
. รร.อนุบาล อบต.โพน
ทอง

216,000

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,512,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 520,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพือ
เพิมประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติตามกฎ
กระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม จังหวัดชัย
ภูมิ พ.ศ.2558 แก่ผู้
บริหารท้องถิน กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล และพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง

50,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพือเพิมศักยภาพ 300,000 300,000

โครงการอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพือจัดทําแผน
พัฒนาตําบล ประจําปี 
2560

20,000

เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษาของ 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.

โพนทอง)

20,000

อาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนในสังกัด อบต
. รร.อนุบาล อบต.โพน
ทอง

216,000

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,512,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 500,000 1,170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 70,000 30,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130,000 100,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 43,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 500,000 750,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 120,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,273,580

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 80,000

วัสดุอืน 170,000

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 80,000

ค่าไฟฟ้า 85,000 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน จํานวน 3 ตัว 9,000

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน จํานวน 4 ตัว

เครืองทําลายเอกสาร

เครืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU

เครืองปรับอากาศ 
ขนาด 30000 BTU
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 120,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,273,580

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 60,000

วัสดุสํานักงาน 450,000 580,000

วัสดุอืน 15,000 55,560 240,560

วัสดุการศึกษา 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 53,000 133,000

ค่าไฟฟ้า 520,000 725,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน 3,000 3,000

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน จํานวน 3 ตัว 9,000

เก้าอีทํางานแบบล้อ
เลือน จํานวน 4 ตัว 12,000 12,000

เครืองทําลายเอกสาร 20,000 20,000

เครืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU 66,000 66,000

เครืองปรับอากาศ 
ขนาด 30000 BTU 72,000 72,000

วันทีพิมพ์ : 22/9/2559  14:28:45 หน้า : 16/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุด

ตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลือน

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 
 จํานวน  6  หลังๆละ  
6,000  บาท

36,000

ถังเก็บนําแบบไฟเบอร์
กลาส   ขนาด  2,000  
ลิตร  จํานวน  2  ถัง

30,000

รถเข็น  2  ล้อ   
จํานวน  1  คันๆละ   
3,000.-บาท

3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (ราคา
กลางกระทรวง ICT)

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล (ราคา
กลางกระทรวง ICT)

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
( ราคากลางกระทวง 
ICT )

23,000

เครืองพิมพ์ ( 
Multifunction )  
แบบฉีดหหมึก ( 
lnkjet )  จํานวน   1   
เครือง
(โรงเรียนอนุบาลอบต
.โพนทอง)

7,900

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ เพือ
ใช้ในป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุด 5,000 5,000

ตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
เลือน 5,000 5,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน 
 จํานวน  6  หลังๆละ  
6,000  บาท

36,000

ถังเก็บนําแบบไฟเบอร์
กลาส   ขนาด  2,000  
ลิตร  จํานวน  2  ถัง

30,000

รถเข็น  2  ล้อ   
จํานวน  1  คันๆละ   
3,000.-บาท

3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (ราคา
กลางกระทรวง ICT)

21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล (ราคา
กลางกระทรวง ICT)

22,000 22,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
( ราคากลางกระทวง 
ICT )

23,000

เครืองพิมพ์ ( 
Multifunction )  
แบบฉีดหหมึก ( 
lnkjet )  จํานวน   1   
เครือง
(โรงเรียนอนุบาลอบต
.โพนทอง)

7,900

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900 7,900

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเลือยโซ่ยนต์ เพือ
ใช้ในป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

35,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถเข็น 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ

ไฟสามเหลียมจุดตรวจ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิง หัวฉีดดับ
เพลิง ข้อต่อทางแยก 
ข้อต่อประปาดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปา
และอุปกรณ์โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง

15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนางเม้ง 
หมู่ที 11 ( ซอยต้นตาล 
ช่วงที 2 ) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านใหม่
พัฒนา (ซอยข้างศูนย์
การเรียนรู้)หมู่ที 1 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

81,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถเข็น 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ 40,000 40,000

ไฟสามเหลียมจุดตรวจ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

สายดับเพลิง หัวฉีดดับ
เพลิง ข้อต่อทางแยก 
ข้อต่อประปาดับเพลิง

100,000 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปา
และอุปกรณ์โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง

15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนางเม้ง 
หมู่ที 11 ( ซอยต้นตาล 
ช่วงที 2 ) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านใหม่
พัฒนา (ซอยข้างศูนย์
การเรียนรู้)หมู่ที 1 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

81,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านโพนทอง (ซอย
ข้างบ้านนายขุน ละมุน
เมือง) หมู่ที 12 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

58,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซับพระ
ไวย์ หมู่ที 6 (สายบ้าน
นายบุญเพ็ง จําพันธ์) 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซับม่วง 
(สายข้างโรงเรียนบ้าน
ซับม่วง) หมู่ที 8 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนางเม้ง 
หมู่ที 3 (สายแยก
หนองบัว) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนน
ม่วง (สายหน้าบ้านนาย
ฉัตรชัย สุนนท์) หมู่ที 
7 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก่อ
สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่
บ้านโพนทอง (ซอย
ข้างบ้านนายขุน ละมุน
เมือง) หมู่ที 12 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

58,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซับพระ
ไวย์ หมู่ที 6 (สายบ้าน
นายบุญเพ็ง จําพันธ์) 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซับม่วง 
(สายข้างโรงเรียนบ้าน
ซับม่วง) หมู่ที 8 ตําบล
โพนทอง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนางเม้ง 
หมู่ที 3 (สายแยก
หนองบัว) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนน
ม่วง (สายหน้าบ้านนาย
ฉัตรชัย สุนนท์) หมู่ที 
7 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาง
สําเภา มาลาเหลือง) 
หมู่ที 12 ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

38,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาย
บุญธรรม  เติมชีพ) หมู่
ที 3 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

29,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาย
อุดร เพียงชัยภูมิ) หมู่ที 
2 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสร้างแว้ 
หมู่ที 5 (สายไปวัด
สร้างแว้) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้ารังกา) หมู่ที 10 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาง
สําเภา มาลาเหลือง) 
หมู่ที 12 ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

38,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาย
บุญธรรม  เติมชีพ) หมู่
ที 3 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

29,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพน
ทอง (ซอยบ้านนาย
อุดร เพียงชัยภูมิ) หมู่ที 
2 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ

73,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสร้างแว้ 
หมู่ที 5 (สายไปวัด
สร้างแว้) ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้ารังกา) หมู่ที 10 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ

126,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (สายข้าง
หนองคู ช่วงที 3) หมู่ที 
4 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (สายบ้าน
นางลําเดียง บุญโยธา) 
หมู่ที 9 อําเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

74,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองหญ้ารังกา (สาย
หน้าร้านขนมปัง) หมู่ที 
9 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบการ

200,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
พร้อมรือเสาธงเดิม 
(ด้านหน้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพน
ทอง)

40,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (สายข้าง
หนองคู ช่วงที 3) หมู่ที 
4 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

100,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
หญ้ารังกา (สายบ้าน
นางลําเดียง บุญโยธา) 
หมู่ที 9 อําเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

74,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองหญ้ารังกา (สาย
หน้าร้านขนมปัง) หมู่ที 
9 ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ

25,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบการ

200,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
พร้อมรือเสาธงเดิม 
(ด้านหน้าองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพน
ทอง)

40,000

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

133,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 560,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 950,000 1,420,000

รวม 22,185,400 600,360 730,000 46,000 5,809,580 965,760 1,299,720 12,253,092
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการบ้านท้องถิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

133,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 25,000 585,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,370,000

รวม 2,111,280 11,521,420 57,522,612
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