
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

3,000

สมทบทุนกองทุน
สุขภาพ ( สปสช)

155,700

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,223

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,212,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,844

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

272,942

สํารองจ่าย 585,475

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,555,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  16:32:12 หน้า : 1/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

3,000

สมทบทุนกองทุน
สุขภาพ ( สปสช)

155,700

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,223

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,212,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,844

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

272,942

สํารองจ่าย 585,475

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,555,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,251,240 1,251,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 241,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 6,660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเดือนพนักงาน 1,271,720

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

400,000

ค่าเช่าบ้าน 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 450,000 1,350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

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 637,908 1,198,800 2,078,148

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 6,660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 160,980 220,980

เงินเดือนพนักงาน 700,000 5,500,000 7,471,720

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 336,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 30,000 65,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180,000 650,000 1,230,000

ค่าเช่าบ้าน 550,000 730,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 135,000 210,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 30,000 850,000 2,830,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และขุดลอกคู
คลอง

30,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา อบต.

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป
ราชการ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000 320,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา และขุดลอกคู
คลอง

30,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา อบต.

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นตําบลท่า
ข้าม

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

โครงการพัฒนาสตรีใน
พื้นที่

20,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

20,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ปญญาไทดํา บ้านไทร
งาม หมู่ที่ 7

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นตําบลท่า
ข้าม

30,000 30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

15,000 15,000

โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

80,000 80,000

โครงการพัฒนาสตรีใน
พื้นที่

20,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิต คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด

20,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ปญญาไทดํา บ้านไทร
งาม หมู่ที่ 7

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์เทคโนโลยี
ตําบลท่าข้าม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
ผู้ทําคุณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์เทคโนโลยี
ตําบลท่าข้าม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

811,650 811,650

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน 
ผู้ทําคุณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000 80,000

โครงการออกหน่วย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 340,000 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 60,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 40,000 80,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 120,000 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000 190,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 130,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 10,000 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 160,000 555,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 561,241 561,241

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 10,000 180,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 130,000 170,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

27,000 100,000 127,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,000 20,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 65,000 200,000 615,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องกรองน้ําพร้อม
โครง พร้อมถัง 200 
ลิตร

เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องกรองน้ําพร้อม
โครง พร้อมถัง 200 
ลิตร

25,000 25,000

เครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง

21,000 21,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดฝาผนัง

21,000 21,000

โต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 13,000 13,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

11,600 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 13,000 13,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 22,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้
น้ํา

25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 2 
จังหวะขนาด 40 แรงม้า

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED 
TV) ขนาด 40 นิ้ว

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 48 นิ้ว

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านควนศรี
สงคราม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 
2)

534,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 22,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้
น้ํา

25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 2 
จังหวะขนาด 40 แรงม้า

125,500 125,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

14,100 14,100

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED 
TV) ขนาด 40 นิ้ว

11,700 11,700

โทรทัศน์ แอล อีดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 48 นิ้ว

17,600 17,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านควนศรี
สงคราม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 
2)

534,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ํากองคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่า
ข้าม หมู่ที่ 5

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการรับรองแบบ
งาน งานควบคุมก่อ
สร้างอาคาร งานก่อ
สร้างถนน ฯลฯ โดยวิ
ศกรที่สภาวิศวะกร
รับรอง

80,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
เรือนบรรจุผัก และ
ผลิตผลสิ้นค้าการเกษตร
บางท่าข้าม หมู่ที่ 3

1,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  16:32:12 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ํากองคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่า
ข้าม หมู่ที่ 5

81,000 81,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการรับรองแบบ
งาน งานควบคุมก่อ
สร้างอาคาร งานก่อ
สร้างถนน ฯลฯ โดยวิ
ศกรที่สภาวิศวะกร
รับรอง

80,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรง
เรือนบรรจุผัก และ
ผลิตผลสิ้นค้าการเกษตร
บางท่าข้าม หมู่ที่ 3

1,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจําหน่ายน้ํา
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 6

2,700,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจําหน่ายน้ํา
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 7

2,200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

การบริหารจัดการ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
อําเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อุดหนุนส่วนราชการ

รวม 9,975,384 5,887,000 1,660,000 190,000 20,000 5,036,420 50,000 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจําหน่ายน้ํา
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 6

2,700,000

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตระบบจําหน่ายน้ํา
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่
ที่ 7

2,200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

การบริหารจัดการ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
อําเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

15,000 15,000

อุดหนุนส่วนราชการ 828,000 828,000

รวม 4,300,399 490,500 13,633,420 41,318,123
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