
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 76,488

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,146,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

130,000

สํารองจ่าย 394,698

เบียยังชีพคนพิการ 500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 148,920 284,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 48,000

เงินเดือนพนักงาน 975,000 214,560 620,484

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

158,000 54,000 30,000 78,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 76,488

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 1,146,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

130,000

สํารองจ่าย 394,698

เบียยังชีพคนพิการ 500,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,022,400 1,022,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 940,080 1,373,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 132,000 204,000

เงินเดือนพนักงาน 3,282,360 5,092,404

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 216,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 95,000 115,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

934,000 1,254,000

ค่าเช่าบ้าน 150,000 220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 120,000 20,000 20,000 180,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. พบประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถินใน
พืนทีตําบลแม่กิ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บแผนทีภาษี

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานกองบุญข้าวตําบล
แม่กิ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2561

35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําฝายชะลอการไหล
ของนํา (Check 
Dam)

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 80,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 575,000 915,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบ
ต. พบประชาชน 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการการ
เลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถินใน
พืนทีตําบลแม่กิ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
เก็บแผนทีภาษี 150,000 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานกองบุญข้าวตําบล
แม่กิ

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ. 2561

35,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําฝายชะลอการไหล
ของนํา (Check 
Dam)

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ประชุมประชาคมหมู่
บ้าน การทบทวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้ในพืนทีตําบล
แม่กิ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซัก
ซ้อมแผนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ธนาคารความดี 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบวช
ป่าในพืนทีตําบลแม่กิ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงและพัฒนาระบบ
บริการฉุกเฉินทางการ
แพทย์ อบต.แม่กิ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าในพืนทีตําบลแม่กิ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้า

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ประชุมประชาคมหมู่
บ้าน การทบทวนการ
จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อม
แซมทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้ในพืนทีตําบล
แม่กิ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการซัก
ซ้อมแผนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ธนาคารความดี 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบวช
ป่าในพืนทีตําบลแม่กิ 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับ
ปรุงและพัฒนาระบบ
บริการฉุกเฉินทางการ
แพทย์ อบต.แม่กิ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าในพืนทีตําบลแม่กิ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้า

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการพ่น
หมอกควันกําจัดพานะ
นําโรค

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
ฝ่ายกิจการสภาและ
บุคลากร

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
รองรับการท่องเทียว

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพา
ลูกจูงหลานเข้า
โบสถ์/วัด

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ประจําปี พ.ศ. 
2561

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลดอกบัวตอง
บาน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืนที หมู่ที 4 บ้าน
ห้วยโปงเลา)

88,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการพ่น
หมอกควันกําจัดพานะ
นําโรค

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
ฝ่ายกิจการสภาและ
บุคลากร

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
รองรับการท่องเทียว

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพา
ลูกจูงหลานเข้า
โบสถ์/วัด

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อ

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ประจําปี พ.ศ. 
2561

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลดอกบัวตอง
บาน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืนที หมู่ที 4 บ้าน
ห้วยโปงเลา)

88,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืนที หมู่ที 5 บ้าน
เปียงหลวง)

122,500

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาเพิม
ศักยภาพภายนอก
สถานที

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
ประชาชน เพือการพึง
พาอย่างยังยืน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ป้องกัน ควบคุมไฟป่า
และจําทําแนวป้องกัน
ไฟป่า

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับระเบียบกฎหมาย
และทิศทางความก้าว
หน้า ให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กิ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เพิม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ อบ
ต.แม่กิ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืนที หมู่ที 5 บ้าน
เปียงหลวง)

122,500

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างความรู้การ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาเพิม
ศักยภาพภายนอก
สถานที

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
ประชาชน เพือการพึง
พาอย่างยังยืน

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ป้องกัน ควบคุมไฟป่า
และจําทําแนวป้องกัน
ไฟป่า

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกียว
กับระเบียบกฎหมาย
และทิศทางความก้าว
หน้า ให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กิ

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เพิม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ อบ
ต.แม่กิ

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เรือง
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เรือง
ภูมิปัญญาสมุนไพร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวดแข่งขันต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถินตําบลแม่กิ

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 391,630

วัสดุการเกษตร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เรือง
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เรือง
ภูมิปัญญาสมุนไพร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ 
ประกวดแข่งขันต่างๆ

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 185,000 235,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถินตําบลแม่กิ

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

20,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 45,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000 320,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 391,630

วัสดุการเกษตร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 35,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา 73,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
กว้าง แบบ 4 ชัน 40 
ช่อง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนกระจก
โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 
6 พร้อมเก้าอี

พัดลม ชนิดตังพืน 3,000

พัดลม ชนิดติดผนัง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด

ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 200 วัตต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 85,000 120,000

วัสดุอืน 30,000 30,000

วัสดุการศึกษา 73,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 10,000 10,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 17,000 17,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 22,000 27,500

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 3,000 3,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
กว้าง แบบ 4 ชัน 40 
ช่อง

11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลือนกระจก 4,000 4,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 
6 พร้อมเก้าอี 13,000 13,000

พัดลม ชนิดตังพืน 3,000 6,000

พัดลม ชนิดติดผนัง 16,000 16,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 7,000 7,000

ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 200 วัตต์

32,800 32,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 11,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเจคเตอร์ ระดับ 
XGA
จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

บ้านเปียงหลวง หมู่ที 5 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนาย
มนัส)

481,000

บ้านพะโท หมู่ที 3 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

236,000

บ้านพะโท หมู่ที 3 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านพะแข่)

46,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

297,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านห้วยคลอง
เซ)

226,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างผนัง
ป้องกันการกัดเซาะนํา
ลําห้วยแม่กิ

139,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์

13,000 13,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 80,000 160,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 11,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

36,000 36,000

จอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 10,400 10,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

บ้านเปียงหลวง หมู่ที 5 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางบ้านนาย
มนัส)

481,000

บ้านพะโท หมู่ที 3 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

236,000

บ้านพะโท หมู่ที 3 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านพะแข่)

46,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

297,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านห้วยคลอง
เซ)

226,000

บ้านแม่กิ หมู่ที 1 
โครงการก่อสร้างผนัง
ป้องกันการกัดเซาะนํา
ลําห้วยแม่กิ

139,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 
4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

91,000

บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 
4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดสายทางบ้าน
นายจีรศักดิ)

226,000

บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านร่มเย็น)

301,000

บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 
โครงการขุดขยายถนน
เข้าหมู่บ้าน

168,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 40,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000 611,400

รวม 2,307,186 210,000 3,910,500 425,000 601,480 30,000 115,000 2,583,074
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 
4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

91,000

บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 
4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดสายทางบ้าน
นายจีรศักดิ)

226,000

บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หย่อมบ้านร่มเย็น)

301,000

บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 
โครงการขุดขยายถนน
เข้าหมู่บ้าน

168,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 40,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 105,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 741,400

รวม 275,000 10,242,760 20,700,000
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