
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

500,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 400,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

36,120

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

89,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,675,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 253,040

เบี้ยยังชีพคนพิการ 972,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

500,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 400,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

36,120

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

89,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,675,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

400,000

สํารองจ่าย 253,040

เบี้ยยังชีพคนพิการ 972,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 648,000 648,000 108,000 160,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

72,000 72,000 12,000 13,000

เงินเดือนพนักงาน 382,600 1,000,000 191,000 500,000 250,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 289,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,220,000 2,784,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 112,000 132,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

168,000 337,000

เงินเดือนพนักงาน 5,700,000 8,023,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 289,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 280,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400,000 1,100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการ

10,000

โครงการการศึกษานอก
สถานที่เพื่อพัฒนาการ
ของเด็กก่อนวัยเรียน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสี
หนูน้อย)

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 820,000 2,320,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000 170,000

ค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการ

10,000

โครงการการศึกษานอก
สถานที่เพื่อพัฒนาการ
ของเด็กก่อนวัยเรียน

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กเล็ก (กีฬาสี
หนูน้อย)

10,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และมาลาเรีย

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์

2,000

โครงการจัดงานราชพิธี
และงานรัฐพิธีต่างๆ

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน

โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรม
ราชินี

10,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และมาลาเรีย

30,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์

2,000

โครงการจัดงานราชพิธี
และงานรัฐพิธีต่างๆ

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน

5,000 5,000

โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

50,000 50,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว

10,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรม
ราชินี

10,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดิน

โครงการเทศบาลห่วงใย
ใส่ใจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัด
ทําแผนชุมชน

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าหญิงจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000

โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุ้มครองสตรี 
เด็ก เยาวชน และครอบ
ครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการถนนคนเดิน 5,000 5,000

โครงการเทศบาลห่วงใย
ใส่ใจและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัด
ทําแผนชุมชน

10,000 10,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าหญิงจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000

โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุ้มครองสตรี 
เด็ก เยาวชน และครอบ
ครัว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู่อา
เซียน

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สุขอนามัยและความ
สะอาดแก่ผู้ประกอบ
การร้านค้าแผงลอยใน
เขตเทศบาล

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ (7 วันอันตราย)

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู่อา
เซียน

10,000

โครงการฝึกอบรมหลัก
สุขอนามัยและความ
สะอาดแก่ผู้ประกอบ
การร้านค้าแผงลอยใน
เขตเทศบาล

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

20,000 20,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ (7 วันอันตราย)

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิก

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

20,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

557,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิก

350,000 350,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

20,000

โครงการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราช
ดําริ

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

557,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

20,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย

10,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มเสียงด้านยา
เสพติดและโรคเอดส์

10,000

โครงการอบรมวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่สภาเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

5,000 5,000

โครงการอบรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย

10,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรมและ
พัฒนากลุ่มเสียงด้านยา
เสพติดและโรคเอดส์

10,000

โครงการอบรมวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แก่สภาเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 300,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 540,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,355,000

วัสดุการเกษตร 20,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 65,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 165,000 710,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,355,000

วัสดุการเกษตร 10,000 35,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 11,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 105,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

478,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 100,000 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถกระเช้า 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 65,000 65,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

478,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 170,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถกระเช้า 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ

500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ

18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอ
ไทรโยค

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ

120,000

อุดหนุนโครงการตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค

2,376,000

รวม 7,929,160 500,000 100,000 477,600 5,119,000 3,520,000 5,486,600 1,052,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอ
ไทรโยค

45,000 45,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ

120,000

อุดหนุนโครงการตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค

2,376,000

รวม 13,015,640 37,200,000
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