
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลบาง
โตนด

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,850

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

175,610

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,650,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 836,280 180,000 426,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 64,800 42,000

เงินเดือนพนักงาน 693,900 645,000 605,520

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลบาง
โตนด

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 8,850

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

175,610

สํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,650,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,195,200 1,195,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,040 1,178,880 2,774,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 13,000 96,000 215,800

เงินเดือนพนักงาน 3,441,240 5,385,660
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 21,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000 23,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 48,000 100,000 48,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 30,000

ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ 10,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 10,000 20,000

ค่าจ้างสํารวจ จ้างออก
แบบ  จ้างควบคุมงาน
การก่อสร้างต่างๆ

100,000

ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ
มูลฝอย 330,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 20,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 475,200

ค่าเช่าทรัพย์สิน 24,000

ค่าเช่าที่ดิน

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 5,000

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ 5,000 5,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สุนัขและแมว 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 21,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 639,960 639,960

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,000 116,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 246,000 442,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 30,000

ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ 10,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 20,000 50,000

ค่าจ้างสํารวจ จ้างออก
แบบ  จ้างควบคุมงาน
การก่อสร้างต่างๆ

100,000

ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ
มูลฝอย 330,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 250,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 240,000 260,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 475,200

ค่าเช่าทรัพย์สิน 24,000 48,000

ค่าเช่าที่ดิน 85,000 85,000

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 5,000 10,000

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ 10,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สุนัขและแมว 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
แห่เทียนพรรษา 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

50,000 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วม
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 10,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ
โครงการป้องกันและ
ลดการแพร่โรคเอดส์ 
และโรคติดต่ออื่นๆ

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
แห่เทียนพรรษา 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียน/สัมมนาต่างๆ

100,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 250,000 250,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วม
งานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ

20,000 20,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครอง 10,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี 100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

200,000 200,000

โครงการป้องกันและ
ลดการแพร่โรคเอดส์ 
และโรคติดต่ออื่นๆ

15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ

โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 25,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง

10,000

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตย และ
พัฒนาระบบการเลือก
ตั้งที่มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000

โครงการศิลปะภาคฤดู
ร้อน 20,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลบางโตนด

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่ม
สตรีและประชาชนทั่ว
ไป

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

93,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 20,000 20,000

โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 25,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ที่พึ่ง

10,000

โครงการพัฒนา
ประชาธิปไตย และ
พัฒนาระบบการเลือก
ตั้งที่มีประสิทธิภาพ

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

200,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000

โครงการศิลปะภาคฤดู
ร้อน 20,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลบางโตนด

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่ม
สตรีและประชาชนทั่ว
ไป

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

14,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

93,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

303,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 320,000 20,000 5,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 503,360

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 50,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 45,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

303,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด 20,000 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 150,000 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 10,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 130,000 380,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 160,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 503,360

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 180,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 25,000 25,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 245,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน)

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้

โต๊ะทํางาน หน้ากระจก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับสํานักงาน 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เครื่องพิมพ์

เครื่องสํารองไฟ

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเก้า หมู่ที่ 6

577,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมส่วน  
สวนแก้ว หมู่ที่ 3

594,400

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านนาย
สุนทร  หมู่ที่ 2 เชื่อม
หมู่ที่ 4

719,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน 10,000 10,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก 33,200 33,200

ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 5,500 5,500

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ 10,000 10,000

โต๊ะทํางาน หน้ากระจก 5,500 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับสํานักงาน 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ 8,000 8,000

เครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

1,400

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะทาง 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองเก้า หมู่ที่ 6

577,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมส่วน  
สวนแก้ว หมู่ที่ 3

594,400

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านนาย
สุนทร  หมู่ที่ 2 เชื่อม
หมู่ที่ 4

719,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายเลียบคลอง
ขวางตะวัน หมู่ที่ 5

551,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายภายในหมู่
บ้าน บริเวณบ้านนาง
ลออ  ขุนสิน เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 4 (บ้านนางชิว)

230,100

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
คลองแปด หมู่ที่ 4

614,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง 
หินคลุก บํารุงรักษาท่อ
ระบายนํ้า รางระบาย
นํ้า

330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขพื้น
ฐาน (อสม.)

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายเลียบคลอง
ขวางตะวัน หมู่ที่ 5

551,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายภายในหมู่
บ้าน บริเวณบ้านนาง
ลออ  ขุนสิน เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 4 (บ้านนางชิว)

230,100

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาย
คลองแปด หมู่ที่ 4

614,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน ลงลูกรัง 
หินคลุก บํารุงรักษาท่อ
ระบายนํ้า รางระบาย
นํ้า

330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

20,000 20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขพื้น
ฐาน (อสม.)

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน  "ท่อง
เที่ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ปี 
2561-2564

10,000

อุดหนุนกิจการการ
ศึกษาให้แก่โรงเรียน
วัดศรีประชุมชน

320,000

อุดหนุนกิจการการ
ศึกษาให้แก่โรงเรียน
วัดสมถะ

400,000

รวม 10,818,460 40,000 30,000 85,000 7,385,380 1,129,400 560,000 3,333,020
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน  "ท่อง
เที่ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่ง ปี 
2561-2564

10,000

อุดหนุนกิจการการ
ศึกษาให้แก่โรงเรียน
วัดศรีประชุมชน

320,000

อุดหนุนกิจการการ
ศึกษาให้แก่โรงเรียน
วัดสมถะ

400,000

รวม 545,040 9,634,700 33,561,000
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