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งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ                        -                          -                          -      16,245,000.00    16,500,000.00      2,587,745.00

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีคนพกิาร เบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร                        -                          -                          -        4,900,800.00      6,000,000.00      2,587,799.00

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์                        -                          -                          -           204,000.00         240,000.00      2,587,936.00

                       -                          -                          -      21,349,800.00    22,740,000.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

การรณรงคส์ง่เสรมิสนับสนุน

ประชาธปิไตยในทอ้งถิน่
          15,000.00                        -                          -                          -                          -               3,447.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการเรยีน

การสอน (รายหวั)
        262,800.00         261,800.00         188,700.00         190,000.00         190,000.00           10,308.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

ส าหรับศนูยพั์ฒนา เด็กเล็ก
                       -           109,000.00         125,430.00         130,000.00         130,000.00           11,119.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้         600,000.00         600,000.00         700,000.00         800,000.00         600,000.00             2,855.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่อาหารกลางวนัเด็กศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก
        900,000.00         900,000.00         543,900.00         490,000.00         550,000.00             9,911.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการกจิกรรมวนัเด็ก         150,000.00         150,000.00         120,000.00         120,000.00         120,000.00           10,144.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการขับขีป่ลอดภัยสรา้ง

วนัิยจราจร
                       -                          -             30,000.00                        -                          -               8,280.00

งานกฬีาและ

นันทนาการ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเขา้คา่ยฝึกเทคนคิ

การเลน่ฟตุบอล
          40,000.00           40,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           24,229.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดับ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเขา้คา่ยวชิาการ           30,000.00           30,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           10,648.00

แผน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

เทศบาลต าบลปลาโหล

รวมหมวดงบกลาง
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งานกฬีาและ

นันทนาการ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการแขง่ขันกฬีาตา้นยา

เสพตดิ
        120,000.00         120,000.00         150,000.00         150,000.00         120,000.00           23,690.00

งานกฬีาและ

นันทนาการ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการแขง่ขันกฬีาศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก
          20,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00           24,096.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดงานตา่งๆ         150,000.00         150,000.00         200,000.00         200,000.00         200,000.00             3,935.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดท าแผนจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิน่
          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00             2,419.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานประจ าปี
          35,000.00           35,000.00           35,000.00           35,000.00           35,000.00             2,752.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการจัดสือ่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลต าบลปลาโหล
          20,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00           20,000.00             2,668.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการชมุชนลดขยะปลอด

ถงุพลาสตกิปลอดโฟม
                       -                          -             20,000.00           20,000.00           20,000.00           19,526.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการทบทวนแผนปฎบิัต ิ

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยโดยอาศัยชมุชนเป็น

ฐานเทศบาลต าบลปลาโหล

                       -               5,000.00                        -                          -             10,000.00             8,077.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการทอ้งถิน่ปลกูป่าเฉลมิ

พระเกยีรต"ิทอ้งถิน่ สรา้งป่า 

รักษ์น ้า"

                       -             15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00           18,997.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเทศบาลต าบลปลา

โหลสัญจร
          60,000.00           60,000.00           60,000.00           60,000.00           60,000.00             2,497.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการประเพณีลอยกระทง         150,000.00         150,000.00         120,000.00         120,000.00         120,000.00           22,840.00
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งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการปรับปรงุทีพั่กอาศัย

ใหแ้กผู่ย้ากไร ้ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้

ยากจนใหม้ทีีอ่ยูอ่าศัย

        100,000.00         100,000.00         100,000.00                        -           100,000.00             1,145.00

งานบรหิารงาน

คลัง
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการปรับปรงุแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรัพยส์นิ
                       -           200,000.00         100,000.00         200,000.00         200,000.00             8,063.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันภัยและแกไ้ข

ปัญหาลดอบุัตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลปีใหม ่เทศ

กรานต ์และกรณีเหตฉุุกเฉนิ

อืน่ ๆ ประจ าปี 2564

          50,000.00           50,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00             8,608.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ
          50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00             8,697.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกซอ้มแผนและ

อพยพหนีไฟเทศบาลต าบล

ปลาโหล

                       -             10,000.00                        -                          -             10,000.00             8,114.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมเชงิปฎบิัต ิ

การดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศแกช่มุชนเทศบาล

ต าบลปลาโหล

                       -             20,000.00           20,000.00                        -                          -               2,959.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดู

งาน
        300,000.00         300,000.00         300,000.00         300,000.00         300,000.00             2,314.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิการ

ด าเนนิงานตามนโยบายแกไ้ข

ปัญหาความยากจนตาม

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

          50,000.00           50,000.00                        -             50,000.00           50,000.00                194.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิการ

ฝึกอาชพีระยะสัน้
        100,000.00         150,000.00         200,000.00         250,000.00         200,000.00             1,079.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

ความรูเ้กีย่วกับการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยแกเ่ด็ก

และเยาวชนในวยัเรยีน

                       -                          -             30,000.00                        -             30,000.00             1,195.00
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งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิดา้น

การพัฒนาสตรแีละครอบครัว
          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00             1,086.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

พัฒนางานสวสัดกิารสังคม

และการสงเคราะหส์วสัดภิาพ

เด็กและยาวชน การสงเคราะห์

ผูส้งูอาย ุการสวสัดกิารสังคม

ผูป่้วยโรคเอดส ์การสวสัดกิาร

สังคมผูพ้กิาร และอืน่ ๆ

        400,000.00         400,000.00                        -             40,000.00           40,000.00                343.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

สนับสนุนการเสรมิศักยภาพ

บทบาทพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรับ

เด็ก

          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00             1,030.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

สนับสนุนกจิกรรมผูส้งูอายุ
          50,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00                261.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ
          70,000.00           70,000.00           70,000.00           70,000.00           70,000.00             1,065.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสรา้งเสรมิ

ศักยภาพการบรหิาจัดการ

กองทนุสวสัดกิารชมุชน

          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00                529.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมสรา้งเสรมิ

ศักยภาพการบรหิารจัดการ

กลุม่อาชพี

          40,000.00           40,000.00           40,000.00                        -             40,000.00             1,116.00

งานสวสัดกิาร

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

บรบิาลทอ้งถิน่
                       -                          -             30,000.00                        -             30,000.00                411.00
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งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเฝ้าระวงัความ

ปลอดภัย ใสใ่จผูบ้รภิโภค
          20,000.00                        -                          -                          -                          -           307,584.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและเวบ๊ไซด์

ส านักงานเทศบาลต าบลปลา

โหล

          15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00             2,569.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการฟ้ืนฟสูขุภาพและ ลด

ภาวะแทรกซอ้นของ ระบบ

กระดกูและกลา้มเนือ้ใน

ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร ดว้ย

การแพทยแ์ผนไทย

                       -                          -                          -             25,000.00           25,000.00      2,588,344.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการภไูทร าลกึ 6 เมษายน           80,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00           22,467.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการมสิเตอรเ์ตอืนภัย

ต าบลปลาโหล
                       -             20,000.00                        -                          -                          -               8,085.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงคท์ าหมันสัตว์

เลีย้งสนัุข - แมว
                       -                          -             25,000.00           25,000.00           25,000.00           17,574.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรณรงคใ์หค้วามรู ้

สขุาภบิาลดา้นอาหาร
                       -                          -             20,000.00                        -                          -             14,554.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการรักน ้า รักป่า รักษา

แผน่ดนิ
          30,000.00                        -                          -                          -                          -             21,079.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการวนัวสิาขบชูา           15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00           15,000.00           22,984.00

งานกฬีาและ

นันทนาการ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่นักกฬีาเขา้รว่ม

การแขง่ขันกฬีา
          40,000.00           40,000.00           40,000.00           40,000.00           40,000.00           23,958.00
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งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิครัวเรอืน

จัดการขยะอนิทรยีแ์ละแหลง่

น ้าเสยีในชมุชนสูก่ารจัดการ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

                       -                          -             20,000.00                        -             20,000.00           19,993.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรมใหค้ณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภา พนักงานและ

พนักงานจา้ง

                       -             10,000.00                        -                          -             20,000.00             3,092.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสง่เสรมิและ

สนับสนุนการสรา้งความ

ปรองดองและสมานฉันทฺข์อง

คนในชาติ

          40,000.00           40,000.00           40,000.00                        -             40,000.00             3,639.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสัตวป์ลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้
          15,000.00           15,000.00           15,000.00           70,000.00           70,000.00           17,308.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสาธารณสขุเคลือ่นที่           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00         288,814.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดับ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการหนึง่ใจตวิใหน้อ้ง           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00             9,800.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการหมูบ่า้นปลอดขยะ

อยา่งยั่งยนื
          20,000.00           20,000.00                        -             20,000.00           20,000.00           17,908.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการใหค้วามรูก้ารคัดแยก

และก าจัดขยะอยา่งถกูวธิดีว้ย

หลัก 3 RS

          20,000.00           20,000.00                        -                          -                          -             21,442.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการใหค้วามรูก้ารป้องกัน

โรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์

                       -                          -             20,000.00                        -             20,000.00           14,655.00
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งานอนุรักษ์

แหลง่น ้าและป่า

ไม ้

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธพ์ชือัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ
          50,000.00                        -                          -                          -                          -           308,534.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมกฎหมายเพือ่

ประชาชน
                       -             40,000.00                        -                          -                          -               3,332.00

งานศกึษาไม่

ก าหนดระดับ
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมคณุธรรม 

จรยิธรรม
          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00           23,505.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมเครอืขา่ย

อาสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โรค
                       -             20,000.00                        -                          -                          -           310,741.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรอืน
                       -           150,000.00                        -                          -                          -           288,134.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมสง่เสรมิ การใช ้

น ้าหมักชวีภาพ ในการบ าบัดน ้า

เสยี ในโรงเรยีน

                       -                          -                          -             20,000.00           20,000.00      2,588,488.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมสรา้งการรับรูสู้่

ชมุชนการบรกิารและเผยแพร่

ขอ้มลูขา่วสาร

                       -                          -             20,000.00                        -                          -               3,805.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมสขุาภบิาล

อาหารปลอดโรค ปลอดภัยใน

โรงเรยีน

          20,000.00           20,000.00                        -                          -                          -           307,983.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมหลอ่เทยีนและ

ถวายเทยีนพรรษา
          60,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00           80,000.00           22,274.00

งานบรหิารท่ัวไป คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมให ้ควารูท้าง

กฏหมาย เพือ่ป้องกันการ 

ทจุรติและประพฤต ิมชิอบแก่

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

และพนัก งานเทศบาลต าบล 

ปลาโหล

                       -                          -                          -             20,000.00                        -        2,590,132.00
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งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมใหค้วามรูก้าร

คัดแยกขยะและก าจัดอยา่งถกู

วธิี

          20,000.00           20,000.00                        -                          -                          -             20,442.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมใหค้วามรู ้

เกีย่วกับการอนุรักษ์ทรัพยากร

น ้าและการจัดการน ้าเสยีใน

โรงเรยีน

                       -             10,000.00                        -                          -                          -           310,444.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมใหค้วามรู ้

เจา้หนา้ที ่และสมาชกิ อปพร.

ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื

ฉุกเฉนิ

                       -                          -             30,000.00                        -                          -               8,476.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการอบรมอาสา สมัคร

ทอ้งถิน่รักษ์โลก (อถล.)
                       -                          -                          -             20,000.00           20,000.00      2,588,438.00

การรักษาความ

สงบภายใน
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิารจติ

อาสาภัยพบิัตเิทศบาลต าบล

ปลาโหล

                       -                          -           120,000.00                        -                          -        2,382,755.00

     4,417,800.00      4,960,800.00      4,248,030.00      4,180,000.00      4,260,000.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่วสัดุ วสัดงุานบา้นงานครัว จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว                        -                          -             15,000.00           15,000.00           15,000.00           11,843.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)
โครงการอาหารเสรมิ (นม) 

ศพด.
        300,000.00         300,000.00         212,700.00         191,620.00         220,000.00             9,077.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่วสัดุ คา่อาหารเสรมิ (นม)
โครงการอาหารเสรมิ (นม)

โรงเรยีน
     1,200,000.00      1,200,000.00      1,234,100.00      1,226,370.00      1,240,000.00             9,145.00

งานบรหิารท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่วสัดุ
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื

การแพทย์
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์         130,000.00         130,000.00         130,000.00         130,000.00         130,000.00           14,481.00

งานกฬีาและ

นันทนาการ
คา่วสัดุ วสัดกุฬีา

จัดซือ้วสัดกุฬีาประจ าศนูยพ์ล

ศกึษา
        100,000.00         100,000.00         100,000.00         100,000.00         100,000.00           23,269.00

     1,730,000.00      1,730,000.00      1,691,800.00      1,662,990.00      1,705,000.00

รวมหมวดคา่ใชส้อย

รวมหมวดคา่วสัดุ



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 project_id

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑก์ารศกึษา
โครงการจัดซือ้เครือ่งเลน่

พัฒนาการเด็กปฐมวยั
                       -           150,000.00                        -                          -                          -             10,950.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ครภัุณฑ์
ครภัุณฑย์านพาหนะและ

ขนสง่
จัดซือ้รถบรรทกุขยะ                        -                          -                          -        2,000,000.00                        -        1,315,754.00

                       -           150,000.00                        -        2,000,000.00                        -   

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่ง บา้นโคกศาลา 

หมูท่ ี๘ -แยกบา้นดงค าโพธิ ์

หมูท่ี ่๑๑

                       -             30,000.00                        -                          -                          -           136,173.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่ง บา้นปลาโหล

นอ้ย หมูท่ี ่๑๐ -บา้นงิว้ หมูท่ี ่๒

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           136,782.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งบา้น ผักตบ หมูท่ี่

 ๑๖ - บา้นหนองลาด

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           135,796.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งบา้น พังฮอ หมูท่ี่

 ๑ -บา้นตาลเนิง้

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           135,954.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งบา้นไฮ ่หมูท่ี ่๕ -

 บา้นดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่๑๑

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           135,534.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

"โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พรสวรรค ์หมูท่ี ่13 ?บา้นโคง้

ป่ากลว้ย หมูท่ี1่5

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           134,420.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโคง้ป่า

กลว้ย หมูท่ี ่15 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,214.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นดงค าโพธิ์

 หมูท่ี ่11 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           196,000.00                        -        2,643,208.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโนนอดุม 

หมูท่ี ่14 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,212.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นปลาโหล

นอ้ย หมูท่ี ่10 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,206.00

รวมหมวดคา่ครภัุณฑ์
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นพรสวรรค ์

หมูท่ี ่13 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,211.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นหนองทม่ 

หมูท่ี ่12 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,210.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่ง บา้นดอนยานาง

 หมูท่ี ่๓-บา้นหนอ้งหญา้ปลอ้ง

                       -           214,050.00                        -                          -                          -           137,073.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นงิว้ 

หมูท่ี ่๒ - บา้นปลาโหลนอ้ย 

หมูท่ี ่๑๐ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           500,000.00                        -                          -             67,239.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นปลา

โหลนอ้ย หมูท่ี ่๑๐ - บา้นงิว้ 

หมูท่ี ่๒ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           500,000.00                        -                          -             68,302.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นไฮ ่

หมูท่ี ่๕-บา้นดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่

๑๑ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           400,000.00                        -                          -             67,487.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น สายโคก

ศาลา หมูท่ี ่๘ - บา้นดงค าโพธิ์

 หมูท่ี ่๑๑ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           500,000.00                        -                          -             68,129.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น สายปลา

โหล กม.๘ หมูท่ี ่๔ - แยก

โคกศาลาดงเชยีงเครอืบา้นดง

ค าโพธิ ์หมูท่ี ่๘ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           400,000.00                        -                          -             67,973.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นดง

ค าโพธิ ์หมูท่ี ่11 - สายสีแ่ยก

ดอนลิม่-หนา้สวนยางพารา

นายสนาม สัตถาผล ต าบล

ปลาโหล

                       -           300,000.00                        -                          -                          -           134,073.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พรสวรรค ์หมูท่ี ่๑๓ - บา้นโคง้

ป่ากลว้ย หมูท่ี ่๑๕ ต าบลปลา

โหล

                       -                          -           500,000.00                        -                          -             68,475.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พังฮอ หมูท่ี ่1 - บา้นหนองทม่

 หมูท่ี ่12

                       -           200,000.00                        -                          -                          -           133,842.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พังฮอ หมูท่ี ่๑ - บา้นตาลเนิง้ 

ต าบลปลาโหล

                       -                          -           500,000.00                        -                          -             67,035.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโคง้ป่า

กลว้ย หมูท่ี ่15

                       -           200,000.00                        -                          -                          -           133,252.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นงิว้ หมูท่ี ่๒
                       -           200,000.00                        -                          -                          -           130,754.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นดงเชยีง

เครอื หมูท่ี ่9

                       -           249,000.00                        -                          -                          -           131,664.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นนาบอ่ หมู่

ที ่6 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           148,000.00                        -        2,643,199.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นนาบอ่ หมู่

ที ่6

                       -           233,000.00                        -                          -                          -           131,131.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นนาบอ่ หมู่

ที ่6

                       -           174,000.00                        -                          -                          -           131,013.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโนนอดุม 

หมูท่ี ่14

                       -           215,000.00                        -                          -                          -           132,630.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นผักตบ หมู่

ที ่16

                       -           200,000.00                        -                          -                          -           133,514.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นพรสวรรค ์

หมูท่ี ่13

                       -           249,000.00                        -                          -                          -           132,323.00

งาน

สวนสาธารณะ
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่3
                       -                          -           200,000.00                        -                          -             65,237.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่4
                       -                          -           311,000.00                        -                          -             65,474.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9
        302,000.00                        -                          -                          -                          -             94,633.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑
        275,000.00                        -                          -                          -                          -             93,343.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑
                       -                          -           200,000.00                        -                          -             65,062.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑๑
                       -           500,000.00                        -                          -                          -           167,962.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑๑
        292,000.00                        -                          -                          -                          -             94,836.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑๕
        200,000.00                        -                          -                          -                          -             95,289.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๓
        258,000.00                        -                          -                          -                          -             93,466.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๔
        270,000.00                        -                          -                          -                          -             93,632.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๕
        230,000.00                        -                          -                          -                          -             93,983.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๕
        200,000.00         200,000.00                        -                          -                          -           100,996.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๖
        280,000.00                        -                          -                          -                          -             94,220.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๗
        203,000.00                        -                          -                          -                          -             94,373.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๘
        298,000.00                        -                          -                          -                          -             94,532.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโคกศาลา

 หมูท่ี ่8 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,202.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นโคกศาลา

 หมูท่ี ่8

                       -                          -           274,000.00                        -                          -             65,656.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นดงค าโพธิ์

 หมูท่ี ่11

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             66,056.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นดงเชยีง

เครอื หมูท่ี ่9 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,204.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นดงเชยีง

เครอื หมูท่ี ่9

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             65,835.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นพรสวรรค ์

หมูท่ี ่๑๓

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             66,453.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

ภายในหมูบ่า้น บา้นไฮ ่หมูท่ี ่5

 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,197.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. 

สายขา้งโรงเรยีนบา้นผักตบ 

หมูท่ี ่๗ ต าบลปลาโหล

                       -                          -           347,000.00                        -                          -             67,745.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น งิว้ หมทูี่

 ๒-บา้นปลาโหลนอ้ย หมูท่ี ่๑๐

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             98,103.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นโคก

ศาลา หมูท่ี ่๘ -แยกดงเชยีง

เครอืดงค าโพธิ ์ต าบลปลาโหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             97,931.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นโคง้

ป่ากลว้ย หมูท่ี ่๑๕-บา้น

พรสวรรค ์หมูท่ี ่๑๓ ต าบลปลา

โหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             97,343.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นดง

ค าโพธิ ์หมูท่ี ่๑๑ -ตาดลิม่

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,676,077.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

ดอนยานาง หมูท่ี ่๓ -บา้น

หนองหญา้ปลอ้ง

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,676,100.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นปลา

โหล หมูท่ี ่๔ -บา้นโคกศาลา 

หมูท่ี ่๘(ดา้นขา้งเทศบาล

ต าบลปลาโหล)

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,676,093.00

งาน

สวนสาธารณะ
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นปลา

โหลนอ้ย หมูท่ี ่๑๐-บา้นงิว้ 

หมูท่ี ่๒ ต าบลปลาโหล

        403,000.00                        -                          -                          -                          -             95,650.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นผัก

ตบ หมูท่ี ่๑๖ -หนองลาด

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,676,085.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นผัก

ตบ หมูท่ี ่๑๖-บา้นหนองลาด 

ต าบลปลาโหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             97,015.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พรสวรรค ์หมูท่ี ่๑๓ -บา้น

โครงป่ากลว้ย หมูท่ี ่๑๕ 

ต าบลปลาโหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             95,452.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้น

พังฮอ หมูท่ี ่๑ -บา้นตาลเนิง้

        400,000.00                        -                          -                          -                          -           101,170.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นไฮ ่

หมูท่ี ่๕-ตาดไฮ

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,676,021.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น บา้นไฮ ่

หมูท่ี ่๕-บา้นดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่

๑๑ ต าบลปลาโหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             97,563.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

เชือ่มระหวา่งหมูบ่า้น แยกโคก

ศาลาดงเชยีงเครอื-หมูท่ี ่๔ 

(กม๘) ต าบลปลาโหล

        400,000.00                        -                          -                          -                          -             97,738.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

ภายในหมูบ่า้น บา้นโคกศาลา

 หมูท่ี ่๘

                       -           200,000.00                        -                          -                          -           131,286.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

ภายในหมูบ่า้น บา้นปลาโหล

นอ้ย หมูท่ี ่๑๐

                       -           200,000.00                        -                          -                          -           131,403.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

ภายในหมูบ่า้น บา้นไฮ ่หมูท่ี ่๕
                       -           273,000.00                        -                          -                          -           130,893.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

สายบา้นแยกโคกศาลาดงเชยีง

เครอืดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่8 - บา้น

ปลาโหล กม.8 หมูท่ี ่4

                       -           500,000.00                        -                          -                          -           168,875.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนน เพือ่

การเกษตร หมูท่ี ่๘ - บา้นค า

น ้าเย็น

                       -           500,000.00                        -                          -                          -           168,004.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนนกรตีเสรมิ

เหล็กเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว

สายบา้นไฮ ่หมูท่ี ่5 - บา้นดง

ค าโพธื ์หมูท่ี ่11

                       -                          -                          -        9,805,000.00                        -        1,315,515.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กเขา้สถานที่

ทอ่งเทีย่วสายบา้นโคกศาลา 

หมูท่ี ่8 - แยกดงเชยีงเครอื

บา้นดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่11

                       -                          -                          -        7,543,000.00                        -        1,315,194.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้

แบบ มข.2527 หว้ยแข ้บา้นไฮ่

 หมูท่ี ่5

                       -           500,000.00                        -                          -                          -           168,340.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นงิว้ 

หมูท่ี ่2

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             68,849.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นนา

บอ่ หมูท่ี ่6

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             69,042.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นโนน

อดุม หมูท่ี ่14

                       -                          -           373,000.00                        -                          -             70,234.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นปลา

โหลนอ้ย หมูท่ี ่10

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             69,450.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นผัก

ตบ หมูท่ี ่16

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             70,502.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น บา้นผัก

ตบ หมูท่ี ่7

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             69,254.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑๐
        200,000.00                        -                          -                          -                          -             99,153.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๑๖
        200,000.00                        -                          -                          -                          -             99,331.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๒
        297,000.00                        -                          -                          -                          -             99,840.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

 คสล.ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่๔
        500,000.00                        -                          -                          -                          -           100,130.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน

หมูบ่า้น บา้นปลาโหล หมูท่ี ่4

 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,225.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า

คอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน

หมูบ่า้น บา้นผักตบ หมูท่ี ่16 

ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,223.00
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งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบาย

น ้าเชือ่มระหวา่งหมูบ่า้นหมูท่ี ่

๑๓ - บา้นโคง้ป่ากลว้ย

        500,000.00                        -                          -                          -                          -             99,621.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้งเสรมิถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทาง

บา้นดอนยานาง ต าบลปลา

โหล - บา้นค าน ้าเย็น ต าบลพัง

โคน

                       -                          -        6,000,000.00      6,000,000.00      6,000,000.00           71,006.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการกอ่สรา้งหอกระจา่ย

ขา่วไรส้าย
                       -           473,800.00                        -                          -                          -           169,670.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรง

ต า่
                       -             30,000.00                        -                          -                          -           170,042.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการขดุลอกหว้ยกดุคา้ 

บา้นงิว้ หมูท่ี ่2
                       -           438,000.00                        -                          -                          -           168,488.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการขดุลอกหว้ยแลง้ 

บา้นพังฮอ หมูท่ี ่1
                       -             62,000.00                        -                          -                          -           168,637.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการเจาะบอ่บาดาล 

พรอ้มตดิตัง้เครือ่งสบูน ้า บา้น

ดงค าโพธิ ์หมูท่ี ่๑๑

                       -           234,000.00                        -                          -                          -           168,132.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการเจาะบอ่บาดาล 

พรอ้มตดิตัง้เครือ่งสบูน ้า บา้น

ไฮ ่หมูท่ี5่

                       -           234,000.00                        -                          -                          -           168,080.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการซอ่มแซมถนนแอส

ฟัลทต์กิสายเชือ่มระหวา่ง

หมูบ่า้น บา้นนาบอ่ หมูท่ี ่6 - 

บา้นปลาโหล หมูท่ี ่4

                       -                          -                          -           476,000.00                        -        2,676,012.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการซอ่มแซมถนนแอส

ฟัลทต์กิสายเชือ่มระหวา่ง

หมูบ่า้น บา้นปลาโหล หมูท่ี ่4

 - บา้นพังฮอ หมูท่ี ่1

                       -                          -                          -           500,000.00                        -        2,675,963.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการซอ่มแซมปรับปรงุ

ถนนเพือ่การเกษตรสายขา้ง

โรงเรยีนบา้นผักตบ หมูท่ี ่๗ - 

หว้ยกดุคา้

                       -           240,000.00                        -                          -                          -           169,168.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการซอ่มแซมปรับปรงุ

ถนนเพือ่การเกษตรสายบา้น

โคกศาลาหนองแม็ก หมูท่ี ่8 -

 แยกบา้นพรสวรรคโ์คง้ป่า

กลว้ย หมูท่ี ่13

                       -           260,000.00                        -                          -                          -           169,421.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการปรับปรงุ ศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กบา้นพังฮอ
          60,000.00                        -                          -                          -                          -             11,625.00
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งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นดอนยา

นาง หมูท่ี ่3 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,217.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นนาบอ่ หมู่

ที ่6 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -             52,000.00                        -        2,643,218.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นผักตบ 

หมูท่ี ่7 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,219.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นพังฮอ 

หมูท่ี ่1 ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,216.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นโคง้ป่า

กลว้ย หมูท่ี ่๑๕

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             66,688.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นหนองทม่

 หมูท่ี ่12

                       -                          -           200,000.00                        -                          -             66,234.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุถนนดนิลกูรัง

เพือ่การเกษตร บา้นหนองทม่

 หมูท่ี ่๑๓

        200,000.00                        -                          -                          -                          -           100,434.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการปรับปรงุถนนลกูรัง

เพือ่การเกษตร หมูท่ี ่12
        250,000.00                        -                          -                          -                          -             95,152.00

งานบ าบัดน ้าเสยี คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการปรับปรงุทอ่จา่ย

น ้าประปา บา้นงิว้ หมูท่ี ่2 

ต าบลปลาโหล

                       -                          -                          -           200,000.00                        -        2,643,220.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
โครงการเสรมิผวิจราจ แอส

ฟัลตกิคอนกรตี หมูท่ี ่๖
                       -           500,000.00                        -                          -                          -           167,924.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการเสรมิผวิลาดยางแอส

ฟัลตกิคอนกรตีสายทางบา้น

หนองบัว ต าบลแร ่- บา้นดงค า

โพธิ ์ต าบลปลาโหล

                       -                          -      10,000,000.00                        -      10,000,000.00           70,816.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
ท าใหป้ระชาชนเดนิทางได ้

สะดวกและปลอดภัย
                       -             30,000.00                        -                          -                          -           137,578.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ พัฒนาปรับปรงุแหลง่ทอ่งเทีย่ว                        -                          -        2,500,000.00      2,500,000.00                        -             71,518.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
สรา้งอาคารเอนกประสงคศ์นูย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นไฮป่ลาโหล
        500,000.00                        -                          -                          -                          -             11,427.00

งานไฟฟ้าถนน คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ หมอ้แปลงไฟฟ้า ระบบประปา                        -             25,000.00                        -                          -                          -           170,175.00



งาน หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 project_id

     9,118,000.00      9,363,850.00    25,505,000.00    32,520,000.00    16,000,000.00

งานบรกิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุ

อืน่ๆ

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ
โครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ
        320,000.00         320,000.00         320,000.00         320,000.00         320,000.00           12,215.00

งานระดับกอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษา

เงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการอาหารกลางวนั

ส าหรับเด็กนักเรยีนตัง้แตช่ัน้

อนุบา - ชัน้ประถมศกึษา ปีที ่๖

     2,496,000.00      2,596,000.00      2,576,000.00      2,560,000.00      2,600,000.00           10,075.00

งานบรหิารท่ัวไป เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

โครงการรวมน ้าใจ "ไทวารชิ

ภมู"ิ
                       -                          -             20,000.00           20,000.00           20,000.00             4,059.00

     2,816,000.00      2,916,000.00      2,916,000.00      2,900,000.00      2,940,000.00

รวมหมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

รวมหมวดเงนิอดุหนุน


