
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 220,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 636,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 156,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,230,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

206,300

สํารองจ่าย 368,800

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 485,200 1,167,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 93,220 78,180

เงินเดือนพนักงาน 1,347,120 1,955,924

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 200,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 220,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 636,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 156,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 14,230,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

206,300

สํารองจ่าย 368,800

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,614,400 3,614,400

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 1,614,840 3,267,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000 51,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 92,660 264,060

เงินเดือนพนักงาน 4,798,500 8,101,544

เงินประจําตําแหน่ง 301,000 385,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 67,000 71,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

513,000 863,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 326,000 238,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนตําบล
แม่อ้อต่อต้านยาเสพติด

100,000

1. โครงการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ 40,000

1. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที 2

1. โครงการรักนํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน 10,000

1. โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

40,000

1. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

50,000

1. โครงการอนุรักษ์ป๋า
เวณีปีใหม่เมือง 100,000

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูแลรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน

30,000

2. ค่าสํารวจธรณี
ฟิสิกส์เพือรองรับการ
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที 
18

5,400

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  12:24:36 หน้า : 3/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน 200,000 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 750,000 1,314,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 350,000 350,000

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนตําบล
แม่อ้อต่อต้านยาเสพติด

100,000

1. โครงการจัดงานวัน
แม่แห่งชาติ 40,000

1. โครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที 2

150,000 150,000

1. โครงการรักนํา รัก
ป่า รักแผ่นดิน 10,000

1. โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

40,000

1. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

50,000

1. โครงการอนุรักษ์ป๋า
เวณีปีใหม่เมือง 100,000

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูแลรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน

30,000

2. ค่าสํารวจธรณี
ฟิสิกส์เพือรองรับการ
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที 
18

5,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการปลูกพืช
ทางเลือก 40,000

2. โครงการรณรงค์ใช้
นําอย่างประหยัด 5,000

2. โครงการให้ความรู้
สร้างความเข้าใจเกียว
กับการจัดเก็บและ
ชําระภาษีประจําปี

2. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีเนืองในวัน
เข้าพรรษา

80,000

2. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการ ศพ
ด.

30,000

2. โครงการออกหน่วย
เคลือนทีให้บริการ
ประชาชน

30,000

2. รายจ่ายเกียวกับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา

3. โครงการคนแม่อ้อ
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

15,000

3. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน
เพือการเกษตร

100,000

3. โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน

3. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและประเพณี
ท้องถินตําบลแม่อ้อ

130,000

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

830,000

3. โครงการอบรม
ครอบครัวสัมพันธ์ 10,000

4. โครงการ 5 ส
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. โครงการปลูกพืช
ทางเลือก 40,000

2. โครงการรณรงค์ใช้
นําอย่างประหยัด 5,000

2. โครงการให้ความรู้
สร้างความเข้าใจเกียว
กับการจัดเก็บและ
ชําระภาษีประจําปี

60,000 60,000

2. โครงการอนุรักษ์
ประเพณีเนืองในวัน
เข้าพรรษา

80,000

2. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการ ศพ
ด.

30,000

2. โครงการออกหน่วย
เคลือนทีให้บริการ
ประชาชน

30,000

2. รายจ่ายเกียวกับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 80,000 80,000

3. โครงการคนแม่อ้อ
ร่วมใจพิทักษ์สิงแวด
ล้อม

15,000

3. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน
เพือการเกษตร

100,000

3. โครงการส่งเสริม
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน

50,000 50,000

3. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและประเพณี
ท้องถินตําบลแม่อ้อ

130,000

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

830,000

3. โครงการอบรม
ครอบครัวสัมพันธ์ 10,000

4. โครงการ 5 ส 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการบริการรับ 
- ส่งเด็กปฐมวัย 360,000

4. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีใน
ตําบลแม่อ้อ

10,000

4. โครงการหมู่บ้านถือ
ศีลห้า 5,000

5. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว   
         พระราชดําริ

50,000

5. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้การเลือกตัง
ตามกฎหมายใหม่

6. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร

6. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

7. โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
พืนบ้านให้แก่กลุ่ม
อาชีพในพืนที

50,000

8. โครงการส่งเสริม
การใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

5,000

9. โครงการดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษา
ความสงบ (คสช.) และ
      กระทรวง
มหาดไทย

50,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและเผชิญเหตุ
สาธารณภัย

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการบริการรับ 
- ส่งเด็กปฐมวัย 360,000

4. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีใน
ตําบลแม่อ้อ

10,000

4. โครงการหมู่บ้านถือ
ศีลห้า 5,000

5. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว   
         พระราชดําริ

50,000

5. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้การเลือกตัง
ตามกฎหมายใหม่

50,000 50,000

6. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร

30,000 30,000

6. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

7. โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
พืนบ้านให้แก่กลุ่ม
อาชีพในพืนที

50,000

8. โครงการส่งเสริม
การใช้จักรยานในชีวิต
ประจําวัน

5,000

9. โครงการดําเนินการ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษา
ความสงบ (คสช.) และ
      กระทรวง
มหาดไทย

50,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและเผชิญเหตุ
สาธารณภัย

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 35,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  12:24:36 หน้า : 8/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

21,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

15,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันเหตุสาธารณภัย
ช่วงเทศกาลต่างๆ

30,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านป้องกัน
แก้ไขหมอกควันและ
ไฟป่า

37,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 300,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) 856,446

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

21,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

15,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันเหตุสาธารณภัย
ช่วงเทศกาลต่างๆ

30,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้านป้องกัน
แก้ไขหมอกควันและ
ไฟป่า

37,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 500,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 856,446

วัสดุการเกษตร 70,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 350,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 190,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เก้าอีโครงเหล็กบุ
นวมสําหรับนังประชุม

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือน
อเนกประสงค์

2. เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือน
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  
เครือง

21,000

1. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

2. เครืองคอมพิวเตอร์
ชนิดตังโต๊ะ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2                 
จํานวน 1 เครือง

29,000

3. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือง

3,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. แบบเก็บตัวอย่าง
คอนกรีตรูปบาศก์ 
จํานวน 1 ชุด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เก้าอีโครงเหล็กบุ
นวมสําหรับนังประชุม 75,000 75,000

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือน
อเนกประสงค์

18,000 18,000

2. เครืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล 120,000 120,000

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลือน
อเนกประสงค์

18,000 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  
เครือง

21,000

1. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา

3,300 3,300

2. เครืองคอมพิวเตอร์
ชนิดตังโต๊ะ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2                 
จํานวน 1 เครือง

29,000

3. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือง

3,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. แบบเก็บตัวอย่าง
คอนกรีตรูปบาศก์ 
จํานวน 1 ชุด

10,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  12:24:36 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2. แบบทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต 
(Slump Test) 
จํานวน 1 ชุด

4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ถังต้มนําไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครืองบันทึกเสียง

2. เครืองขยายเสียง
เคลือนที

โครงการติดตังระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 3

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1. รถยนต์บรรทุก 
(ปิคอัพแบบดับ
เบิลแค็บดีเซล)

กระจกโพลีคาร์บอเนต 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1. เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิงปรับ
รูปแบบนําได้แบบด้าม
ปืน

30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนําประปาภูเขา  
หมู่ที 10

490,000

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 14

328,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2. แบบทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต 
(Slump Test) 
จํานวน 1 ชุด

4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ถังต้มนําไฟฟ้า 12,000 12,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครืองบันทึกเสียง 8,000 8,000

2. เครืองขยายเสียง
เคลือนที 10,000 10,000

โครงการติดตังระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 3

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

1. รถยนต์บรรทุก 
(ปิคอัพแบบดับ
เบิลแค็บดีเซล)

787,000 787,000

กระจกโพลีคาร์บอเนต 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1. เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 39,000 39,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิงปรับ
รูปแบบนําได้แบบด้าม
ปืน

30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถัง
เก็บนําประปาภูเขา  
หมู่ที 10

490,000

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 14

328,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6

114,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์บริเวณที
ทําการ อบต.แม่อ้อ

300,000

โครงการก่อสร้างห้อง
ควบคุมประตูนําอ่าง
เก็บนําแม่แก้ว หมู่ที 
10

32,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะภายในที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อ

350,000

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านเพือใช้
ใน ศพด.ต้นกล้า อบต
.แม่อ้อ

45,000

โครงการขุดลอกลํา
เหมืองสาธารณะ  หมู่ที 
16

20,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 8 204,900

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.แม่
อ้อหลังเก่า

293,000

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์   
หมู่ที 16

230,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําดาดคลอง
คอนกรีต  
หมู่ที 2

249,000

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําดาดคลอง
คอนกรีต 
หมู่ที 6

249,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  12:24:36 หน้า : 15/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6

114,000

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถยนต์บริเวณที
ทําการ อบต.แม่อ้อ

300,000

โครงการก่อสร้างห้อง
ควบคุมประตูนําอ่าง
เก็บนําแม่แก้ว หมู่ที 
10

32,000

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะภายในที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อ

350,000

โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านเพือใช้
ใน ศพด.ต้นกล้า อบต
.แม่อ้อ

45,000

โครงการขุดลอกลํา
เหมืองสาธารณะ  หมู่ที 
16

20,000

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที 8 204,900

โครงการต่อเติมปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.แม่
อ้อหลังเก่า

293,000

โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์   
หมู่ที 16

230,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําดาดคลอง
คอนกรีต  
หมู่ที 2

249,000

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําดาดคลอง
คอนกรีต 
หมู่ที 6

249,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างดาด
คลองคอนกรีต  หมู่ที 
12

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 10

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 11

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 12

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 13

205,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 14

201,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 17

79,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 18

245,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 20

157,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 4

249,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 5

201,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 8

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างดาด
คลองคอนกรีต  หมู่ที 
12

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 10

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 11

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 12

50,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 13

205,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 14

201,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 17

79,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 18

245,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 20

157,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 3

200,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 4

249,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 5

201,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 8

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 9

250,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมชนิด 2 ช่อง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 7

286,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมชนิดช่อง
ทางเดียวคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 17

170,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กย่านชุมชน 
(รางตัวยู)  หมู่ที 19

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กย่านชุมชน 
(รางตัวยู) หมู่ที 15

235,000

โครงการก่อสร้างเรียง
หินยาแนวลํานําแม่อ้อ  
หมู่ที 1

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 11

200,000

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ศพด
.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ

350,000

อาคารต่าง ๆ

จัดซือตู้ยามสําเร็จรูป 85,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 45,000 5,000 150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 98,750 653,000 1,278,000

รวม 19,417,100 325,000 470,000 393,750 10,768,140 185,000 7,655,590 268,000

วันทีพิมพ์ : 19/9/2559  12:24:36 หน้า : 19/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 9

250,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมชนิด 2 ช่อง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที 7

286,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียมชนิดช่อง
ทางเดียวคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 17

170,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กย่านชุมชน 
(รางตัวยู)  หมู่ที 19

250,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กย่านชุมชน 
(รางตัวยู) หมู่ที 15

235,000

โครงการก่อสร้างเรียง
หินยาแนวลํานําแม่อ้อ  
หมู่ที 1

250,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 11

200,000

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ศพด
.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ

350,000

อาคารต่าง ๆ

จัดซือตู้ยามสําเร็จรูป 85,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,069,750

รวม 15,917,420 55,400,000
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