
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุมข้าว

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,666,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,390

สํารองจ่าย 651,370

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,752,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการดําเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุมข้าว

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,666,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

168,390

สํารองจ่าย 651,370

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,752,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,972,800 1,972,800
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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 159,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000

เงินเดือนพนักงาน 663,120

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,000 120,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 530,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 403,000 758,000 1,320,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 40,000 40,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 91,000 151,000

เงินเดือนพนักงาน 301,800 3,733,680 4,698,600

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 551,520 551,520

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 35,000 55,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 30,000 260,000 557,000

ค่าเช่าบ้าน 414,000 504,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 20,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 1,234,800 1,854,800
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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

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

1ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

โครงการการแข่งขัน
กีฬาเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความแข็งแรง
ในตําบลหลุมข้าว 
ประจําปี 2564

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

1ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000 200,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาเตรียมความพร้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,000 8,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความแข็งแรง
ในตําบลหลุมข้าว 
ประจําปี 2564

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

โครงการคลองสวย  น้ํา
ใส  ตําบลหบลุมข้าว

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี 
2564

โครงการจัดงาน
วัฒนธรรมกําฟาพาแลง  
ตําบลหลุมข้าว  
ประจําปี 2564

50,000

โครงการจัดทําวารสาร
สรุปผลการดําเนินงาน 
ของ อบต.หลุมข้าว

โครงการจัดเวที
ประชาคมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
2564

20,000

โครงการจ้างเหมาปรับ
ปรุงและดูแลเว็ปไซต์ 
ประจําปี พ.ศ2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวย  น้ํา
ใส  ตําบลหบลุมข้าว

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติประจําปี 
2564

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
วัฒนธรรมกําฟาพาแลง  
ตําบลหลุมข้าว  
ประจําปี 2564

50,000

โครงการจัดทําวารสาร
สรุปผลการดําเนินงาน 
ของ อบต.หลุมข้าว

10,000 10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
2564

20,000

โครงการจ้างเหมาปรับ
ปรุงและดูแลเว็ปไซต์ 
ประจําปี พ.ศ2564

6,000 6,000
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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

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการเด็กไทยฟันดี

โครงการทัศน์ศึกษา 
เปิดโลกเรียนรู้นอกห้อง
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการปกปองเทิดทูน
สถาบัน และเสริมสร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ตําบลหลุม
ข้าว

10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กก่อนวัย
เรียน

โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการปองกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ
ประจําปีงบ
ประมาณ2564
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการเด็กไทยฟันดี 8,000 8,000

โครงการทัศน์ศึกษา 
เปิดโลกเรียนรู้นอกห้อง
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000 30,000

โครงการปกปองเทิดทูน
สถาบัน และเสริมสร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์ตําบลหลุม
ข้าว

10,000

โครงการปฐมนิเทศผู้
ปกครองเด็กก่อนวัย
เรียน

6,000 6,000

โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการปองกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ
ประจําปีงบ
ประมาณ2564

30,000 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

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าวปีงบประมาณ2564

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปี 2564

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง การจัด
เก็บรายได้ 
การจัดทําแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ของ อบต.หลุมข้าว

โครงการพัฒนาศัยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
หลุมข้าว (ชมรมผู้ศุง
อายุสัญจร)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าวปีงบประมาณ2564

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน ประจําปี 2564

100,000 100,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

8,000 8,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง การจัด
เก็บรายได้ 
การจัดทําแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ของ อบต.หลุมข้าว

100,000 100,000

โครงการพัฒนาศัยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุตําบล
หลุมข้าว (ชมรมผู้ศุง
อายุสัญจร)

10,000
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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

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  และ
พัฒนาศักยภาพ อสม 
ตําบลหลุมข้าว

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้นําตําบล
หลุมข้าว

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และปองกันโรคไข้
เลือดออก ปี 2564

40,000

โครงการรณรงค์ สร้าง
สุขลักษณะ ห้องสุขา
สาธารณะให้สะอาด ถูก
หลักอนามัยตําบลหลุม
ข้าว

5,000

โครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสาย
ใย สองวัย สัมพันธ์

100,000

โครงการลดคัดแยกขยะ 
ใช้ประโยชน์จากขยะ 
(3Rs) ประจําปี 2564

40,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  และ
พัฒนาศักยภาพ อสม 
ตําบลหลุมข้าว

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้นําตําบล
หลุมข้าว

200,000 200,000

โครงการรณรงค์ ควบ
คุม และปองกันโรคไข้
เลือดออก ปี 2564

40,000

โครงการรณรงค์ สร้าง
สุขลักษณะ ห้องสุขา
สาธารณะให้สะอาด ถูก
หลักอนามัยตําบลหลุม
ข้าว

5,000

โครงการร้อยรักดวงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสาย
ใย สองวัย สัมพันธ์

100,000

โครงการลดคัดแยกขยะ 
ใช้ประโยชน์จากขยะ 
(3Rs) ประจําปี 2564

40,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 8,000 8,000
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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

โครงการวันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งเสริมกิจการ
สภาเด็กตําบลหลุมข้าว

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลหลุมข้าว

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุน การจัดประชุม
ประชาคม พัฒนาผู้นํา
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการ ประจําปี 
2564

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาขีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันแม่แห่งชาติ 8,000 8,000

โครงการส่งเสริมกิจการ
สภาเด็กตําบลหลุมข้าว

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลหลุมข้าว

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุน การจัดประชุม
ประชาคม พัฒนาผู้นํา
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบ
บูรณาการ ประจําปี 
2564

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมอาขีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

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

โครงการส่งเสิม  และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมทาง
โบราณคดีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านพรมทินใต้

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

โครงการสนับสนุนจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสิม  และ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมทาง
โบราณคดีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านพรมทินใต้

20,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

550,000 550,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

113,220 113,220

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน 
ศพด.)

196,000 196,000

โครงการสนับสนุนจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์

30,000 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

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

33,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วัน
ครอบครัวและวันผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และ
พนักงานจ้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

33,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วัน
ครอบครัวและวันผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้
บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และ
พนักงานจ้าง

5,000 5,000
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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

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักร

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 20,000 110,000 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 50,000 85,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 120,000 320,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 50,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 836,160 836,160

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟา 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํา
น้กงาน

โครงการจัดซื้อชุดรับ
แขกเพื่อรับรองผู้มา
ติดต่อประสานงาน อบต
.หลุมข้าว

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารกระจกบาน
เลื่อน ทรงสูง

6,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
สํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 100,000 140,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 90,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 40,000 40,000

ค่าไฟฟา 175,000 245,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,000 11,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํา
น้กงาน

3,200 3,200

โครงการจัดซื้อชุดรับ
แขกเพื่อรับรองผู้มา
ติดต่อประสานงาน อบต
.หลุมข้าว

30,000 30,000

โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารกระจกบาน
เลื่อน ทรงสูง

6,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
สํานักงาน

10,000 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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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

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

โครงการจัดอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart card reader)

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโข่งแบบ
มอเตอร์ไฟฟา  ่จํานวน 3 
เครื่อง

54,600

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง หัวฉีด
ชนิดปรับฝอย 1 ชุด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สายส่งน้ําดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 
ชุด

วันที่พิมพ์ : 7/5/2564  16:11:24 หน้า : 25/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

4,300 4,300

โครงการจัดอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart card reader)

1,400 1,400

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้
สําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

16,000 16,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโข่งแบบ
มอเตอร์ไฟฟา  ่จํานวน 3 
เครื่อง

54,600

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องดับเพลิง หัวฉีด
ชนิดปรับฝอย 1 ชุด

30,000 30,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สายส่งน้ําดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 
ชุด

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  1  
สายทาง ถนนลูกรัง นา
นายสุเทพ ดวงละออ

150,000

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5  
สายทาง ถนนนายวัลลภ 
 เหล่าหล้า

211,000

11.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6  
สายทาง ถนนลูกรัง หมู่
ที่ 6 ไป หมู่ที่ 9

300,000

12.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7  
สายทาง ถนนบ้านนาย
วินัย ดวงจิตร์

86,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่  1  
สายทาง ถนนลูกรัง นา
นายสุเทพ ดวงละออ

150,000

10.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5  
สายทาง ถนนนายวัลลภ 
 เหล่าหล้า

211,000

11.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6  
สายทาง ถนนลูกรัง หมู่
ที่ 6 ไป หมู่ที่ 9

300,000

12.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7  
สายทาง ถนนบ้านนาย
วินัย ดวงจิตร์

86,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

13.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 
สายทาง ถนนบริเวณ
บ้านนางจรี  ปี่ทอง

66,600

14.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7  
สายทาง ถนนทางเข้า
บ้านกํานันวิเศษ แก่เกิด

35,600

15.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 7  
สายทาง ถนนไปรษณีย์
หมู่บ้านหลุมข้าว

85,000

16โครงการปรับปรุง
จากถนนแอสฟัสติกท์
คอนกรีตเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 7  สายทาง นาง
ลอง ประมูล

26,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

13.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 
สายทาง ถนนบริเวณ
บ้านนางจรี  ปี่ทอง

66,600

14.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7  
สายทาง ถนนทางเข้า
บ้านกํานันวิเศษ แก่เกิด

35,600

15.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที่ 7  
สายทาง ถนนไปรษณีย์
หมู่บ้านหลุมข้าว

85,000

16โครงการปรับปรุง
จากถนนแอสฟัสติกท์
คอนกรีตเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 7  สายทาง นาง
ลอง ประมูล

26,800
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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

17.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8  
สายทาง ถนนลูกรัง 
บ้านนายมนตรี สายพาน

94,800

18.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8  
สายทาง ถนนลูกรัง
เลียบคลองนาตาไท

205,200

19.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  9  
สายทาง ถนนลูกรัง หมู่
ที่ 9 ไป หมู่ที่ 6

329,100

2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1  
สายทาง ถนนลูกรังหมู่ที่ 
1 ไปตําบลถลุงเหล็ก

150,000

20.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  
สายทาง ถนนบ้านนาง
พรรดี อิทะชัย

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

17.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8  
สายทาง ถนนลูกรัง 
บ้านนายมนตรี สายพาน

94,800

18.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8  
สายทาง ถนนลูกรัง
เลียบคลองนาตาไท

205,200

19.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  9  
สายทาง ถนนลูกรัง หมู่
ที่ 9 ไป หมู่ที่ 6

329,100

2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1  
สายทาง ถนนลูกรังหมู่ที่ 
1 ไปตําบลถลุงเหล็ก

150,000

20.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  
สายทาง ถนนบ้านนาง
พรรดี อิทะชัย

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

21.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  10 
 สายทาง ถนนลูกรัง
ดอนเจดีย์

180,000

22. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 
สายทาง ถนนบริเวณ
บ้านนายวินัย กําแพงนิล

129,000

23.โครงการกดเข็มตัว
ไอเพื่อปองกันดินริมตลิ่ง
เคลื่อนตัวสถานที่ซ่อม
แซม 
หมู่ที่ 11  คลองโพน
ทอง บริเวณบ้านนาง
สมอน ปอมทอง

171,000

3โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  2  
สายทาง ถนนลูกรัง ทาง
ไปนานายเดชา วิสูงลี

147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

21.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  10 
 สายทาง ถนนลูกรัง
ดอนเจดีย์

180,000

22. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 
สายทาง ถนนบริเวณ
บ้านนายวินัย กําแพงนิล

129,000

23.โครงการกดเข็มตัว
ไอเพื่อปองกันดินริมตลิ่ง
เคลื่อนตัวสถานที่ซ่อม
แซม 
หมู่ที่ 11  คลองโพน
ทอง บริเวณบ้านนาง
สมอน ปอมทอง

171,000

3โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  2  
สายทาง ถนนลูกรัง ทาง
ไปนานายเดชา วิสูงลี

147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4.โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเพื่อเชื่อมกับ
ถนนเลียบคลองโพน
ทองฝั่งตะวันออก  สะ
พาน คสล. บริเวณนา
นางทองใบ ดีทองงาม 
พร้อมวางท่อ คสล.

153,000

5.โครงการวางท่อ
ระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยม  
หมู่ที่ 3 คลองกลาง 
ถนนสาย โคกพรม – วัง
ขอนขว้าง

221,000

6.โครงการขุดลอกคลอง 
 หมู่ที่ 3  คลองกลาง
บริเวณนานายบุญเกิด 
บุญสูตร  ไปถึงบริเวณ
ถนนสาย โคกพรม – วัง
ขอนขว้าง

59,000

7.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  4 
สายทาง ถนนลูกรังเสา
สัญญาณโทรศัพท์แยก
ขวา

156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4.โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรังเพื่อเชื่อมกับ
ถนนเลียบคลองโพน
ทองฝั่งตะวันออก  สะ
พาน คสล. บริเวณนา
นางทองใบ ดีทองงาม 
พร้อมวางท่อ คสล.

153,000

5.โครงการวางท่อ
ระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยม  
หมู่ที่ 3 คลองกลาง 
ถนนสาย โคกพรม – วัง
ขอนขว้าง

221,000

6.โครงการขุดลอกคลอง 
 หมู่ที่ 3  คลองกลาง
บริเวณนานายบุญเกิด 
บุญสูตร  ไปถึงบริเวณ
ถนนสาย โคกพรม – วัง
ขอนขว้าง

59,000

7.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  4 
สายทาง ถนนลูกรังเสา
สัญญาณโทรศัพท์แยก
ขวา

156,000

วันที่พิมพ์ : 7/5/2564  16:11:24 หน้า : 36/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 
สายทาง ถนนลูกรังสระ
น้ํา หมู่ที่ 4

144,000

9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  5 
สายทาง ถนนลูกรังบ้าน
นางมณณิพา สัตย์ยา
รมถ์

79,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าว

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 38,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

8.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 
สายทาง ถนนลูกรังสระ
น้ํา หมู่ที่ 4

144,000

9.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่  5 
สายทาง ถนนลูกรังบ้าน
นางมณณิพา สัตย์ยา
รมถ์

79,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

350,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าว

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 388,000
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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

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอ
โคกสําโรง ประจําปี พ
.ศ. 2564

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

รวม 9,359,260 360,000 20,000 168,000 130,000 6,221,140 320,000 423,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอ
โคกสําโรง ประจําปี พ
.ศ. 2564

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพฐ.)

704,000 704,000

รวม 2,903,480 425,000 12,109,120 32,439,000
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