
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลหาด
ขาม (ส.ป.ส.ช.)

255,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,440,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

296,000

สํารองจ่าย 562,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,225,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

200,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลหาด
ขาม (ส.ป.ส.ช.)

255,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,440,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

296,000

สํารองจ่าย 562,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,225,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอื่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,014,000 372,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 43,000 12,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

80,000 46,600

เงินเดือนพนักงาน 1,200,000 357,420

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 21,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

210,000 79,000

ค่าเช่าบ้าน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนอื่น 90,800 90,800

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,977,000 1,977,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,800 90,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 533,000 533,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,100,000 2,695,300 5,181,780

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,000 149,200 219,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

105,000 157,100 388,700

เงินเดือนพนักงาน 1,600,000 4,930,000 8,087,420

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 166,000 271,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 90,000 155,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000 50,000 838,000 1,377,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 160,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ในการ
จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ

5,000 5,500

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
4 ศูนย์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 30,000

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบ
มและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,700 30,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,000 20,000 150,000 455,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000 36,700 46,700

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ในการ
จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ

10,500

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
4 ศูนย์

220,000 220,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

1,200,000 1,200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 30,000 120,000 265,000

ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบ
มและสัมมนา

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

80,000 20,000 100,000 270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการออก
เอกสารสิทธิ์ที่สาธารณะ
ภายในตําบล

50,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของ
รางวัล หรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือสินไหม
ทดแทน

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

โครงการกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
ตําบลหาดขาม

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลหาดขาม

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการออก
เอกสารสิทธิ์ที่สาธารณะ
ภายในตําบล

50,000

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของ
รางวัล หรือเงินรางวัล 
ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือสินไหม
ทดแทน

10,000 10,000

ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

85,000 85,000

โครงการกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
ตําบลหาดขาม

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลหาดขาม

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

20,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส ในพื้นที่ตําบลหาด
ขาม

30,000

โครงการคุณธรรมนํา
สังคมเป็นสุข

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 
3 มิถุนายน

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระบรมชน 
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และ 
วันพ่อแห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการครอบครัว
อบอุ่น

20,000

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส ในพื้นที่ตําบลหาด
ขาม

30,000

โครงการคุณธรรมนํา
สังคมเป็นสุข

30,000 30,000

โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 
3 มิถุนายน

30,000 30,000

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

200,000

โครงการงานวันคล้าย
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระบรมชน 
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และ 
วันพ่อแห่งชาติ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว 
28 กรกฎาคม

โครงการงานแห่เทียน
เข้าพรรษา

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดพิธีบําเพ็ญ
กุศลเพื่อถวายพระราช
กุศลวันคล้ายวัน
สวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม 
นาถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่พิมพ์ : 26/3/2564  09:45:34 หน้า : 11/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

30,000 30,000

โครงการงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว 
28 กรกฎาคม

50,000 50,000

โครงการงานแห่เทียน
เข้าพรรษา

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

20,000 20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000 500,000

โครงการจัดพิธีบําเพ็ญ
กุศลเพื่อถวายพระราช
กุศลวันคล้ายวัน
สวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม 
นาถบพิตร 13 ตุลาคม

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดอบรมสร้าง
จิตสํานึกการป้องกันการ
ทุจริต

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลหาดขาม

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน
และชุมชนตําบลหาด
ขาม

50,000

วันที่พิมพ์ : 26/3/2564  09:45:34 หน้า : 13/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดอบรมสร้าง
จิตสํานึกการป้องกันการ
ทุจริต

30,000 30,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติตําบลหาดขาม

50,000 50,000

โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ํา"

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน
และชุมชนตําบลหาด
ขาม

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
น้ําเสียในชุมชนตําบล
หาดขาม

20,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000

โครงการประเพณีสง
กราต์

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าและหมอก
ควันภายในตําบลหาด
ขาม

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภาย
ในตําบลหาดขาม

โครงการป้อบกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในตําบลหาดขาม

220,000

โครงการปั่นจักรยานลด
ใช้พลังงาน

25,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปศุ
สัตว์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
น้ําเสียในชุมชนตําบล
หาดขาม

20,000

โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

30,000

โครงการประเพณีสง
กราต์

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าและหมอก
ควันภายในตําบลหาด
ขาม

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภาย
ในตําบลหาดขาม

50,000 50,000

โครงการป้อบกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในตําบลหาดขาม

220,000

โครงการปั่นจักรยานลด
ใช้พลังงาน

25,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปศุ
สัตว์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ

10,000

โครงการร่วมใจต้านภัย
เอดส์

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงานของ อบต
.

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลหาดขาม

60,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน
ตําบลหาดขาม

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ

10,000

โครงการร่วมใจต้านภัย
เอดส์

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 300,000 300,000

โครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงานของ อบต
.

300,000 300,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลหาดขาม

60,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

50,000 50,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน
ตําบลหาดขาม

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหาด
ขาม

โครงการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

225,000

โครงการแห่เครื่อง
สักการะนมัสการหลวง
พ่อในกุฎิ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
และแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหาด
ขาม

10,000 10,000

โครงการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

50,000 50,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย์

620,000 620,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

225,000

โครงการแห่เครื่อง
สักการะนมัสการหลวง
พ่อในกุฎิ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เรื่อง
ความรู้และสิทธิหน้าที่
ของสตรี

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตามพระราช
ดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมตําบลหาดขาม

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

โครงการอบรมเทนนิ
คการใช้และบํารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน
ตําบลหาดขาม

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ
.2540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เรื่อง
ความรู้และสิทธิหน้าที่
ของสตรี

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชตามพระราช
ดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมตําบลหาดขาม

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

โครงการอบรมเทนนิ
คการใช้และบํารุงรักษา
เครื่องพ่นหมอกควัน
ตําบลหาดขาม

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ
.2540

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอยู่ค่ายพัก
แรมอบรมเยาวชนตําบล
หาดขาม

โครงการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้
ปฎิบัติการงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกราต์

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 128,400 230,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

170,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,510

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอยู่ค่ายพัก
แรมอบรมเยาวชนตําบล
หาดขาม

50,000 50,000

โครงการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้
ปฎิบัติการงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกราต์

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 200,000 580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 150,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 120,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000 242,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 450,000 818,400

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 50,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

14,000 20,000 204,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,195,000 2,195,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,510

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 100,000 50,500

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร

120,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 
แบบ 6 ประตู

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

วันที่พิมพ์ : 26/3/2564  09:45:34 หน้า : 25/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 100,000 450,000 700,500

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000 120,000 216,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 40,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 400,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 90,000 90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร

120,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 10,000 10,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน

28,600 28,600

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี
เดียโปรเจคเตอร์

30,300 30,300

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 44,000 44,000

ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 
แบบ 6 ประตู

6,500 6,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,000 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

ค่าจัดซื้อโต๊ะขาวแบบ
พับ

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ทํางาน

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับงานสํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาว-ดํา

ค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

14,000 14,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะขาวแบบ
พับ

10,000 10,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

9,000 9,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ทํางาน

16,000 40,000 56,000

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ 1,500 1,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000 17,000 34,000 68,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับงานสํานักงาน

32,000 32,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาว-ดํา

10,400 10,400

ค่าจัดซื้อเครื่อง
พิมเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา

2,600 2,600

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องพิมพ์ 
Meltifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ind Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาว-ดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร
พร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ 
Meltifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ind Tank 
Printer)

30,000 30,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาว-ดํา 
ชนิด Network แบบที่ 
1

17,800 17,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 2,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร
พร้อมเก้าอี้

48,000 48,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน - 
น้ําเย็น

ค่าจัดซื้อตู้เย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุ

ค่าจัดซื้อไฟวับวาบรถ
ดับเพลิงสีแดง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

70,000 50,000

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุดภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าจัดซื้อกระดานเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วย

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
น้ําตาลในเลือด

ค่าจัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจ

ค่าจัดซื้อเตียงเด็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน - 
น้ําเย็น

6,000 6,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 6,500 6,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุ

35,000 35,000

ค่าจัดซื้อไฟวับวาบรถ
ดับเพลิงสีแดง

40,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

420,000 20,000 166,000 726,000

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุดภัณฑ์ขนาด
ใหญ่

50,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าจัดซื้อกระดานเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วย

15,000 15,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะ
น้ําตาลในเลือด

3,500 3,500

ค่าจัดซื้อเครื่องช่วย
หายใจ

4,000 4,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเตียงนอน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับ
เพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับ
เพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

ค่าจัดซื้อหัววาล์วถัง
ออกซิเจน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล

7,090

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ 34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 18 หมู่ที่ 7

1,397,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วง
ที่ 3  
หมู่ที่ 2

1,226,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเตียงนอน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

35,000 35,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับ
เพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

39,000 39,000

ค่าจัดซื้อสายส่งน้ําดับ
เพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

32,000 32,000

ค่าจัดซื้อหัววาล์วถัง
ออกซิเจน

2,500 2,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล

7,090

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ 34,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอย 18 หมู่ที่ 7

1,397,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วง
ที่ 3  
หมู่ที่ 2

1,226,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยตาแดง หมู่ที่ 6

759,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยยายสาย หมู่ที่ 
2

137,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยโรงกาแฟ 1 หมู่
ที่ 3

940,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยลุ่มหว้า หมู่ที่ 
10

916,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยตา
หมาน หมู่ที่ 4

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยมานพ 
หมู่ที่ 11

64,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยหนอง
พลับ หมู่ที่ 5

1,040,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยตาแดง หมู่ที่ 6

759,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยยายสาย หมู่ที่ 
2

137,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยโรงกาแฟ 1 หมู่
ที่ 3

940,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยลุ่มหว้า หมู่ที่ 
10

916,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยตา
หมาน หมู่ที่ 4

223,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยมานพ 
หมู่ที่ 11

64,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายซอยหนอง
พลับ หมู่ที่ 5

1,040,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอยกลาง
นาแยกซ้าย หมู่ที่ 2

173,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอย
แฉล้ม หมู่ที่ 4

131,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอยตา
กลึง หมู่ที่ 11

69,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอย
ประปา หมู่ที่ 11

57,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองเกด หมู่ที่ 1

1,464,000

โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8

76,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9

304,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอยกลาง
นาแยกซ้าย หมู่ที่ 2

173,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอย
แฉล้ม หมู่ที่ 4

131,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอยตา
กลึง หมู่ที่ 11

69,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินแม่น้ํา สายซอย
ประปา หมู่ที่ 11

57,000

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองเกด หมู่ที่ 1

1,464,000

โครงการขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8

76,000

โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9

304,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายในแก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างประเมิน
ความพึงพอใจ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
ตําบลหาดขาม

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

รวม 19,632,000 60,000 9,376,000 800,000 195,000 3,869,000 20,000 2,744,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายในแก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

โครงการจ้างประเมิน
ความพึงพอใจ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
ตําบลหาดขาม

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

4,100,000 4,100,000

รวม 12,005,500 669,600 17,228,900 66,600,000
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