
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 112,061

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,520

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 637,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,092,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

352,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 112,061

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

28,520

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

20,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

คาชําระหนี้เงินต้น 637,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,092,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 70,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,104,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,028,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

151,000

เงินเดือนพนักงาน 180,000 1,024,000 307,620

เงินอื่นๆ

คาจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหนง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 70,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,104,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,000 882,600 2,154,120

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

46,380 197,380

เงินเดือนพนักงาน 459,840 4,401,160 6,372,620

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 252,240 252,240

เงินประจําตําแหนง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 45,000 54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 172,000 120,000

คาเชาบ้าน 85,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 108,000 448,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

11,000

รายจายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

58,570 32,000 674,700 1,072,270

คาเชาบ้าน 122,000 207,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

34,700 34,700

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 710,000 1,419,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

11,000

รายจายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000 220,000 222,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

35,000 100,000 185,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 110,705 110,705

โครงการจัดงานวันลอย
กระทง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกประชาชน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
บทบาทสตรีและผู้นํา
ชุมชน

200,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

100,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

251,000 251,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000 15,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะ

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

6,000 6,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แกประชาชน

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
บทบาทสตรีและผู้นํา
ชุมชน

200,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการวันเทศบาล

โครงการวันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว

100,000

โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

54,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลดอน
ขมิ้น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 10,000 90,000 20,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000 100,000

โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว

100,000

โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

237,900 237,900

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

54,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน
เขตเทศบาลตําบลดอน
ขมิ้น

5,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000 30,000 90,000 255,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000 210,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000 50,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 150,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาไฟฟ้า 800,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมติดฝา
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัว

คาจัดซื้อพัดลมระบาย
อากาศติดพนัง ขนาด 
12 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 135,000 240,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 105,000 360,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 15,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

170,000

คาอาหารเสริม (นม) 229,944 229,944

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุกอสร้าง 5,000 255,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 80,000 115,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 50,000

คาไฟฟ้า 430,000 1,230,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อพัดลมติดฝา
ผนัง ขนาด 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัว

7,600 7,600

คาจัดซื้อพัดลมระบาย
อากาศติดพนัง ขนาด 
12 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,200

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  จํานวน  2  เครื่
อง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

5,000 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้งภายใน
สํานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,200

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก

6,400 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

17,000 17,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน 
จํานวน 1 ชุด

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

4,300 4,300

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  จํานวน  2  เครื่
อง

11,600 11,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้งภายใน
สํานักงาน

60,000 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทวรักษ์ หมูที่ 3

466,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายฉลาม ยิ้มนวล 
ชวงที่ 2 หมูที่ 5

500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าซอย 7 
เชื่อมตอรางระบายน้ํา
เดิม ซอย 5 หมูที่ 3

446,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก ชวงที่ 2 
บริเวณบ้านายนวน อึก
จอมทอง ถึงคลองชล
ประทาน หมูที่ 5

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทวรักษ์ หมูที่ 3

466,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายฉลาม ยิ้มนวล 
ชวงที่ 2 หมูที่ 5

500,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าซอย 7 
เชื่อมตอรางระบายน้ํา
เดิม ซอย 5 หมูที่ 3

446,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพัก ชวงที่ 2 
บริเวณบ้านายนวน อึก
จอมทอง ถึงคลองชล
ประทาน หมูที่ 5

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักตอจากทอ
ระบายน้ําเดิมบริเวณ
บ้านนายจําลอง เดช
โหมด ถึงคลองชล
ประทาน หมูที่ 4

310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําบริเวณทางเข้าบอ
ขยะ หมูที่ 5

343,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

300,000 1,000,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคลหรือบุคลากร
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบอพักตอจากทอ
ระบายน้ําเดิมบริเวณ
บ้านนายจําลอง เดช
โหมด ถึงคลองชล
ประทาน หมูที่ 4

310,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําบริเวณทางเข้าบอ
ขยะ หมูที่ 5

343,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1,300,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่
จายให้แกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคลหรือบุคลากร
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

10,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล

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

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนการบริหาร
อํานวยการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาป้องกันภัยพิบัติ

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนให้กับ
ชุมชน/คณะกรรมการ
หมูบ้าน

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนการบริหาร
อํานวยการศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

30,000 30,000

เงินอุดหนุนโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาป้องกันภัยพิบัติ

75,000 75,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนให้กับ
ชุมชน/คณะกรรมการ
หมูบ้าน

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการดําเนิน
งานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบทพระ
ภิกษุ สามเณร บวชศีล
จาริณี และอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน

50,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000

อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดการแขง
ขันกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสงเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกเด็กโรงเรียนวัด
ดอนขมิ้น

รวม 8,714,381 1,580,000 118,000 320,000 320,000 7,483,720 420,000 887,620

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  10:35:10 หน้า : 21/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
บรรพชาอุปสมบทพระ
ภิกษุ สามเณร บวชศีล
จาริณี และอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน

50,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000

อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดการแขง
ขันกีฬาและนันทนาการ
เพื่อสงเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แกเด็กโรงเรียนวัด
ดอนขมิ้น

360,000 360,000

รวม 1,779,554 198,000 11,778,725 33,600,000

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564  10:35:10 หน้า : 22/22


