
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

195,840

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,928,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

10,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

326,080

สํารองจ่าย 278,810

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,936,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล

50,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.)

195,840

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,928,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

10,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

326,080

สํารองจ่าย 278,810

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,936,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

1,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 591,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

33,420

เงินเดือนพนักงาน 1,436,940

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

1,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,335,720 4,335,720

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,458,960 1,763,880 3,814,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 104,160 104,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

92,340 130,740 256,500

เงินเดือนพนักงาน 3,841,690 6,374,540 11,653,170

เงินวิทยฐานะ 210,000 210,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 16,100 96,600 152,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

162,220

ค่าเช่าบ้าน 138,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

ค่าจ้างวิศวกรหรือ
สถาปนิกรับรองแบบ

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าจ้างเหมาบริการ (งาน
คัดแยกขยะมูลฝอย)

ค่าจ้างเหมาบริการ 
(สํานักปลัด อบต.)

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าเตาเผาขยะ 
จํานวน 2 เตา

420,000

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

351,420 852,830 1,366,470

ค่าเช่าบ้าน 504,000 642,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

200,000 220,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 667,000 667,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 35,000

ค่าจ้างวิศวกรหรือ
สถาปนิกรับรองแบบ

50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 
(กองการศึกษาฯ)

1,152,000 1,152,000

ค่าจ้างเหมาบริการ (งาน
คัดแยกขยะมูลฝอย)

384,000 384,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 
(สํานักปลัด อบต.)

576,000 576,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 50,000 20,000 70,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24,000 24,000

ค่าเช่าเตาเผาขยะ 
จํานวน 2 เตา

420,000

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

ค่าทดสอบคุณภาพน้ํา 69,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

6,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

10,000 10,000

ค่าทดสอบคุณภาพน้ํา 69,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

6,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 130,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนราชการ

ค่าลงทะเบียน 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ข้าวต้ม

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน "แม่ข้าวต้ม
เกมส์"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้
สูงอายุ

25,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวตําบลแม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการประชารัฐร่วม
ใจ แหล่งน้ําสวยน้ําใส 
ไร้ผักตบชวา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนราชการ

20,000 20,000

ค่าลงทะเบียน 50,000 100,000 180,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ข้าวต้ม

20,000 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน "แม่ข้าวต้ม
เกมส์"

50,000

โครงการแข่งขันกีฬาผู้
สูงอายุ

25,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวตําบลแม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการประชารัฐร่วม
ใจ แหล่งน้ําสวยน้ําใส 
ไร้ผักตบชวา

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณภายในที่ทํา
การ อบต.

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเที่ยว

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมขับ
เคลื่อนการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต กลุ่มผู้สูง
อายุตําบลแม่ข้าวต้ม

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณภายในที่ทํา
การ อบต.

20,000 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเที่ยว

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมขับ
เคลื่อนการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต กลุ่มผู้สูง
อายุตําบลแม่ข้าวต้ม

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม

15,000 15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
.พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ข้าวต้ม 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชน

15,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

15,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000 10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต
.พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ข้าวต้ม 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

50,000 50,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

6,000 6,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชน

15,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

15,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์รถ
รับ-ส่งนักเรียนในสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ข้าว
ต้ม

288,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมท้องถิ่นรักการ
อ่าน "บ้านนี้เรียนรู้
ตลอดชีวิต"

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตําบล
แม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ

66,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเคราะห์รถ
รับ-ส่งนักเรียนในสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ข้าว
ต้ม

288,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมท้องถิ่นรักการ
อ่าน "บ้านนี้เรียนรู้
ตลอดชีวิต"

10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตําบล
แม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,355,750 2,355,750

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ

66,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

20,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563  09:15:52 หน้า : 16/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลแม่ข้าวต้ม

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลแม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อ
จัดจ้าง

โครงการอาหารสะอาด 
ปลอดภัย คุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตําบลแม่ข้าวต้ม

30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลแม่ข้าวต้ม

15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อ
จัดจ้าง

10,000 10,000

โครงการอาหารสะอาด 
ปลอดภัย คุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 130,000 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 60,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 535,000 570,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12

100,000

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 40,000 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 20,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,872,100 1,872,100

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 100,000 180,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 62,000 112,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 50,000 55,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 12

100,000

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7

100,000

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9

75,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC. ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 1

326,000

02) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 1

134,000

03) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน หมู่
ที่ 2

520,000

04) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 3

460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7

100,000

-ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงตามสายหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9

75,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC. ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 1

326,000

02) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 1

134,000

03) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน หมู่
ที่ 2

520,000

04) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 3

460,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

05) ค่าเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สุสาน หมู่ที่ 
3

360,000

06) ค่าก่อสร้างห้องน้ํา 
หมู่ที่ 4

80,000

07) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ที่ 4

350,000

08) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 5

178,000

09) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 5

322,000

10) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

200,000

11) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 6

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

05) ค่าเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก สุสาน หมู่ที่ 
3

360,000

06) ค่าก่อสร้างห้องน้ํา 
หมู่ที่ 4

80,000

07) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 หมู่ที่ 4

350,000

08) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 5

178,000

09) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 5

322,000

10) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

200,000

11) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 6

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12) ค่าก่อสร้างรั้วป่า
สุสาน หมู่ที่ 6

189,700

13) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 7

420,000

14) ค่าก่อสร้างบ่อเก็บ
น้ํา หมู่ที่ 8

188,000

15) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 8

332,000

16) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ที่ 9

445,000

17) ค่าปรับปรุงและต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10

147,000

18) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10

373,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563  09:15:52 หน้า : 25/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

12) ค่าก่อสร้างรั้วป่า
สุสาน หมู่ที่ 6

189,700

13) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 7

420,000

14) ค่าก่อสร้างบ่อเก็บ
น้ํา หมู่ที่ 8

188,000

15) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 8

332,000

16) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ที่ 9

445,000

17) ค่าปรับปรุงและต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10

147,000

18) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10

373,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

19) ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมผิวถนนคอนกรีต
โดยการ Asphalt 
Overlay หมู่ที่ 11

178,000

20) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 11

342,000

21) ค่าก่อสร้างแท้งค์น้ํา 
หมู่ที่ 12

246,000

22) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 12

154,000

23) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 4 สายทาง หมู่ที่ 
13

320,000

24) ค่าก่อสร้างหอถังสูง
พร้อมฐาน ขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. (หอถัง
แชมเปญ) หมู่ที่14

276,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

19) ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมผิวถนนคอนกรีต
โดยการ Asphalt 
Overlay หมู่ที่ 11

178,000

20) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 11

342,000

21) ค่าก่อสร้างแท้งค์น้ํา 
หมู่ที่ 12

246,000

22) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 12

154,000

23) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 4 สายทาง หมู่ที่ 
13

320,000

24) ค่าก่อสร้างหอถังสูง
พร้อมฐาน ขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. (หอถัง
แชมเปญ) หมู่ที่14

276,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

25) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 14

244,000

26) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 สายทาง  หมู่
ที่ 15

520,000

27) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
115.00 ม. หมู่ที่ 16

330,000

28) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 สายทาง หมู่ที่ 
16

190,000

29) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 17

460,000

30) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบหนองผํา หมู่ที่ 
18

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

25) ค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝา
ปิด หมู่ที่ 14

244,000

26) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 สายทาง  หมู่
ที่ 15

520,000

27) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
115.00 ม. หมู่ที่ 16

330,000

28) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 2 สายทาง หมู่ที่ 
16

190,000

29) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 17

460,000

30) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนรอบหนองผํา หมู่ที่ 
18

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

31) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 สายทาง หมู่ที่ 
19

460,000

32) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน หมู่
ที่ 20

520,000

33) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 21

320,000

34) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 21

200,000

35) ค่าวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพักและลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่
ที่ 22

220,000

36) ค่าปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปา หมู่ที่ 22

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

31) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 สายทาง หมู่ที่ 
19

460,000

32) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน หมู่
ที่ 20

520,000

33) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 21

320,000

34) ค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 21

200,000

35) ค่าวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพักและลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่
ที่ 22

220,000

36) ค่าปรับปรุงต่อเติม
ระบบประปา หมู่ที่ 22

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

37) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 23

332,000

38) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 สายทาง  หมู่
ที่ 23

128,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

01.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

02.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

37) ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อ PVC.ชั้น 
13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 
130.00 ม. หมู่ที่ 23

332,000

38) ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 สายทาง  หมู่
ที่ 23

128,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

11,000 11,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

01.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

02.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

03.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

04.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

05.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

06.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

07.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

08.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

03.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

04.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

05.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

06.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

07.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

08.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

09.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

10.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

11.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

12.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

13.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

14.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

09.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
9 ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000

10.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

11.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

12.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

13.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

14.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
14 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

15.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

16.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

17.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
17 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

18.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
18 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

19.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
19 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

20.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
20 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

15.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
15 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

16.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
16 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

17.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
17 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

18.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
18 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

19.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
19 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

20.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
20 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

21.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
21 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

22.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
22 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

23.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
23 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาตําบล
นางแลในการขยาย
ไฟฟ้าหมู่บ้าน ซอย 7 
(นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) 
หมู่ที่ 4

150,000

2) อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาตําบล
นางแลในการขยายเขต
ไฟฟ้ากิ่ง ซอย 10 ซอย 
12 ซอย 13 ซอยหลังวัด 
หมู่ที่ 13

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

21.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
21 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

22.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
22 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

23.อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
23 ตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาตําบล
นางแลในการขยาย
ไฟฟ้าหมู่บ้าน ซอย 7 
(นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) 
หมู่ที่ 4

150,000

2) อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาตําบล
นางแลในการขยายเขต
ไฟฟ้ากิ่ง ซอย 10 ซอย 
12 ซอย 13 ซอยหลังวัด 
หมู่ที่ 13

200,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2563  09:15:52 หน้า : 42/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง 
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ 2564

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ดําเนินการและสนับ
สนุนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง 
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ 2564

40,000 40,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ดําเนินการและสนับ
สนุนการดําเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย 
ประจําปีงบประมาณ 
2564

50,000 50,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

2,696,000 2,696,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการผ่าตัดทํา
หมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว

3,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง

8,000

รวม 26,006,530 25,000 15,062,040 163,000 130,000 435,000 288,000 545,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการผ่าตัดทํา
หมันเพื่อลดจํานวนสุนัข
และแมว

3,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง

8,000

รวม 14,708,360 15,000 19,621,470 77,000,000
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