
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สนับสนุนการดําเนิน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

151,722

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,846,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

223,050

สํารองจ่าย 445,323

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,776,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สนับสนุนการดําเนิน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

151,722

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,846,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

223,050

สํารองจ่าย 445,323

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,776,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,454,400 1,454,400

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564  13:33:56 หน้า : 2/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 364,680 282,480

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

40,500 12,000

เงินเดือนพนักงาน 555,240 1,494,288

เงินวิทยฐานะ 210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

เงินเบี้ยกันดาร 48,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,000 144,360

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,780,600 4,427,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

192,240 244,740

เงินเดือนพนักงาน 3,549,300 5,598,828

เงินวิทยฐานะ 210,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 512,400 512,400

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 294,000

เงินเบี้ยกันดาร 360,000 528,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 94,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

634,840 824,200

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 40,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือน/รายวัน

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

60,000 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

ค่ารับวรสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาอาชีพ
ตําบลห้วยเขย่ง

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่างๆ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 40,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 100,000 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการราย
เดือน/รายวัน

864,000 864,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

70,000 160,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

100,000 100,000

ค่ารับวรสาร 10,000 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมพัฒนาอาชีพ
ตําบลห้วยเขย่ง

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมศึกษาดูงาน

650,000 650,000

ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี
และวันสําคัญต่างๆ

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายจัดงานสืบสาน
งานประเพณี

100,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬา/สนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 30,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา 
และช่อดอกไม้

โครงการ 7 วัน 
อันตรายช่วงเทศกาล

โครงการแข่งขันกีฬา
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลห้วย
เขย่ง

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติดภายใน
ตําบลห้วยเขย่ง

160,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายจัดงานสืบสาน
งานประเพณี

100,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬา/สนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 240,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

664,000 664,000

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา 
และช่อดอกไม้

5,000 5,000

โครงการ 7 วัน 
อันตรายช่วงเทศกาล

50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลห้วย
เขย่ง

100,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติดภายใน
ตําบลห้วยเขย่ง

160,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแนว
ทาง “จังหวัดสะอาด”

50,000

โครงการประเพณีปลูก
ต้นไม้ตําบลห้วยเขย่ง

10,000

โครงการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการศูนย์ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่า
อุปกรณ์,เครื่องแบบนัก
เรียน)

116,390

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (รายหัว)

175,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตามแนว
ทาง “จังหวัดสะอาด”

50,000

โครงการประเพณีปลูก
ต้นไม้ตําบลห้วยเขย่ง

10,000

โครงการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการศูนย์ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่า
อุปกรณ์,เครื่องแบบนัก
เรียน)

116,390

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (รายหัว)

175,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างแหล่ง
อาหารสัตว์ป่า (รักน้ํา 
รักป่า รักแผ่นดิน รวม
ใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน)

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

180,000

โครงการอบรมดับไฟป่า
ตําบลห้วยเขย่ง

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,059,967

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564  13:33:56 หน้า : 11/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสร้างแหล่ง
อาหารสัตว์ป่า (รักน้ํา 
รักป่า รักแผ่นดิน รวม
ใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน)

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

180,000

โครงการอบรมดับไฟป่า
ตําบลห้วยเขย่ง

50,000 50,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 660,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 90,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,059,967

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 504,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 8,000

ค่าไฟฟ้า 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด 
12,000 บีทียู

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
แฟ้ม 40 ช่อง

โครงการจัดซื้อตู้บาน
เลื่อนผสม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 110,000 170,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 504,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 48,000 56,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 280,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 24,000 24,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน

40,500 40,500

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด 
12,000 บีทียู

24,200 24,200

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู

86,000 86,000

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
แฟ้ม 40 ช่อง

13,000 13,000

โครงการจัดซื้อตู้บาน
เลื่อนผสม

36,000 36,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถยนต์
นั่งส่วนกลาง

โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง แบบธรรมดา

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง 
(ระบบประปา) ติดตั้งหอ
แชมเปญ (ชุมชนวังน้ํา
เขียว) หมู่ที่ 7

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยไผ่สีทอง หมู่
ที่ 1

97,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยรุ่งฟ้า หมู่ที่ 1

403,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

51,000 51,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

5,200 5,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อรถยนต์
นั่งส่วนกลาง

854,000 854,000

โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง แบบธรรมดา

575,000 575,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม 5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง 
(ระบบประปา) ติดตั้งหอ
แชมเปญ (ชุมชนวังน้ํา
เขียว) หมู่ที่ 7

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยไผ่สีทอง หมู่
ที่ 1

97,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยรุ่งฟ้า หมู่ที่ 1

403,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
แทงค์(ถัง)กักเก็บน้ํา 
คสล. พร้อมท่อเมนต์
ระบบจ่ายน้ําประปา หมู่
ที่ 8

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนน(ลูกรัง)เข้าพื้นที่ทํา
กินห้วยพลู  หมู่ที่ 2

1,000,000

โครงการเทลาน คสล. 
หน้าศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6

487,000

โครงการเปลี่ยน(ปรับ
ปรุง)ท่อเมนต์ประปาหมู่
บ้าน  หมู่ที่ 3

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ รับรอง
แบบหรือจ้างเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้าง
แทงค์(ถัง)กักเก็บน้ํา 
คสล. พร้อมท่อเมนต์
ระบบจ่ายน้ําประปา หมู่
ที่ 8

500,000

โครงการซ่อมแซม
ถนน(ลูกรัง)เข้าพื้นที่ทํา
กินห้วยพลู  หมู่ที่ 2

1,000,000

โครงการเทลาน คสล. 
หน้าศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6

487,000

โครงการเปลี่ยน(ปรับ
ปรุง)ท่อเมนต์ประปาหมู่
บ้าน  หมู่ที่ 3

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ รับรอง
แบบหรือจ้างเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา
หรือจ้างสถาบันศึกษา
เพื่อสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารอํานวย
การศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนของ อปท. 
ระดับอําเภอ จังหวัด
กาญจนบุรี

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธรณสุข

160,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนงบประมาณกิ่ง
กาชาดอําเภอทองผาภูมิ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษา
หรือจ้างสถาบันศึกษา
เพื่อสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารอํานวย
การศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนของ อปท. 
ระดับอําเภอ จังหวัด
กาญจนบุรี

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธรณสุข

160,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

สนับสนุนงบประมาณกิ่ง
กาชาดอําเภอทองผาภูมิ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนงบประมาณ
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 8 แห่ง

5,581,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี อนรักษ์ศิลปะ 
จารีต ประเพณีฯ

15,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันผลไม้และสืบสาน
ประเพณีลานบ้าน ลาน
วัฒนธรรม

20,000

อุดหนุนโครงการสรรหา
บุคลากรเพื่อการศึกษา 
จํานวน 8 แห่ง

1,440,000

รวม 8,812,495 110,000 3,887,000 535,000 300,000 1,725,420 890,000 13,688,285

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564  13:33:56 หน้า : 21/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนงบประมาณ
เหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 8 แห่ง

5,581,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี อนรักษ์ศิลปะ 
จารีต ประเพณีฯ

15,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันผลไม้และสืบสาน
ประเพณีลานบ้าน ลาน
วัฒนธรรม

20,000

อุดหนุนโครงการสรรหา
บุคลากรเพื่อการศึกษา 
จํานวน 8 แห่ง

1,440,000

รวม 400,000 17,602,800 47,951,000
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