
177,030

36,000

280,000

6,724,800

171,750

2,000,000

1,029,600

42,120 42,120

2,836,800 2,836,800

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

752,240 400,800 2,987,760 5,570,600

21,300 21,300 42,600

108,000 36,000 167,700 418,320

658,380 494,760 2,586,180 4,880,820

84,000 84,000

42,000 42,000 168,000 294,000

48,000 24,000 132,000 264,000

25,000 40,800 65,800

66,500 40,000 285,300 506,700

20,000 10,000 50,000 95,000

265,600 140,000 710,600 1,616,200

80,000 90,000 170,000

410,000 90,000

รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

60,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

110,000 4,900

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

งบบุคลากร

15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

82,620 24,000

เงนิเดอืนพนกังาน 1,141,500
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง 1,312,440 117,360

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิอืน่ๆ

เงนิเบีย้กนัดาร

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 1,029,600

ส ารองจ่าย 2,000,000

36,000

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)

171,750

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 6,724,800

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 280,000

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 177,030

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,000 5,000

200,000 200,000

40,000 40,000

100,000 100,000

50,000 50,000

40,000 40,000

215,140 215,140

20,000 20,000

150,000 150,000

20,000 20,000

60,000 60,000

10,000 10,000

20,000

30,000 30,000
คา่ใชจ้่ายโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ

คา่ใชจ้่ายโครงการเสรมิสรา้ง

ความเขา้ใจในโทษของยาเสพตดิ
20,000

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ประจ าปี 2560

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนประเพณีและดา้น

ศาสนา

คา่ใชจ้่ายโครงการสง่เสรมิและ

พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว

ชุมชนต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายโครงการรณรงค์และ

ป้องกนัโรคพืชและสตัว์

คา่ใชจ้่ายโครงการเพิม่

ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษี

คา่ใชจ้่ายโครงการพฒันาแหล่ง

ทอ่งเทีย่วในเขตต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายโครงการประเมนิผล

การปฏบิตังิานของ อบต.แมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายโครงการฐานขอ้มลู

แหล่งทอ่งเทีย่ว

คา่ใชจ้่ายโครงการจดัท าระบบ

แผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิและจดัเก็บรายได้

คา่ใชจ้่ายโครงการจดังานแสดง

มฑุติาจติรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ

และประเพณีป๋ีใหม่

คา่ใชจ้่ายโครงการจดังาน

ประเพณียีเ่ป็ง-ลอยกระทง 

ประจ าปีงบประมาณ 25ุุ60

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอืน่ๆ

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือ

เงนิรางวลั

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

30,000 30,000 60,000

140,000 140,000

20,000

20,000 20,000

320,000 320,000

35,000

5,000 5,000

50,000 50,000

300,000 380,000

50,000 50,000

80,000 80,000

120,000 120,000

3,000 3,000
คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้

กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

คา่ใชจ้่ายในการสง่นกักฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขนักฬีาในระดบั

ตา่งๆ

คา่ใชจ้่ายในการรณรงค์ให้

ความรูแ้ละกจิกรรมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกและโรคมาลาเรีย

ในเขตต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุงภมูิ

ทศัน์บรเิวณส านกังาน อบต.

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและ

นอกราชอาณาจกัร

80,000

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ

ใหบ้รกิารและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายในการฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้แกส่ตัว์

ในเขตต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายในการจ้างนกัเรียน 

นกัศกึษาท างานชว่งปิดภาคเรียน
35,000

คา่ใชจ้่ายในการจดัหา

เครือ่งนุ่งหม่กนัหนาว

คา่ใชจ้่ายในการจดังาน จดั

นิทรรศการ ประกวดแขง่ขนั

ตา่งๆ

คา่ใชจ้่ายในการจดักจิกรรม

การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนน

20,000

คา่ใชจ้่ายในการจดัการแขง่ขนั

กฬีายุวชน-เยาวชนประจ า

ต าบลแมต่ืน่

คา่ใชจ้่ายเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอก

ราชอาณาจกัร

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

30,000

50,000 50,000

20,000 20,000

80,000

10,000 10,000

35,000 35,000

50,000

20,000 20,000

25,000 25,000

100,000 100,000

20,000

70,000 70,000

7,500

100,000

20,000 20,000

1,000
โครงการปลูกผกัสวนครวัเพือ่

สง่เสรมิการเรียนรุ้ ู
1,000

โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก
100,000

โครงการประกนัคณุภาพใน

สถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

ต าบลแมต่ืน่

7,500

โครงการบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ

และสง่เสรมิอาชีพผูผ้า่นการ

บ าบดั

โครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสขุ

แบบ ABC
20,000

โครงการบรหิารตลาดชุมชน

ต าบลแมต่ืน่

โครงการตรวจสอบคณุภาพน ้า

ในต าบลแมต่ืน่

โครงการดแูลฟ้ืนฟูผูต้ดิยาหลงั

ผา่นการบ าบดัแบบเคลือ่นที่

โครงการชว่ยเหลือประชาชน

ผุ้ ูประสบเหตจุากภยัพบิตัแิละ

ภยัธรรมชาติ

50,000

โครงการจดัอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของคณะผูบ้รหิารและสมาชกิ

สภา อปท.ฯ

โครงการจดัอบรมคณุธรรม

จรยิธรรม และเพิม่ศกัยภาพ

การปฏบิตังิานของพนกังาน 

อบต.

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 80,000

โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา

ผูส้งูอายุประจ าต าบลแมต่ืน่

โครงการคดัแยกขยะภายใน

ต าบลแมต่ืน่

โครงการ อบต.เคลือ่นทีพ่บ

ประชาชน
30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

80,000 80,000

15,000

30,000 30,000

30,000

290,000 290,000

20,000

40,000 40,000

15,000 15,000

12,000

50,000

240,000 240,000

30,000

851,400

80,000

โครงการเสรมิสรา้ง

กระบวนการจดัท าแผนชุมชน

และแผนพฒันาทอ้งถิน่

80,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้่าย

การบรหิารการศกึษา
851,400

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน

ปรองดองสมานฉนัท์
30,000

โครงการสง่เสรมิและพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมในต าบลแมต่ืน่

โครงการสง่เสรมิความเป็นไทย

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมต่ืน่
50,000

โครงการศกึษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานที่
12,000

โครงการรณรงค์ป้องกนั

โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

โครงการพฒันาระบบบรกิาร

การแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล

แมต่ืน่

โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเพือ่

พฒันาต าบลแมต่ืน่
20,000

โครงการฝึกอบรมและทศัน

ศกึษาดงูานของคณะผูบ้รหิาร/

สมาชกิ อบต.และเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมและทบทวน 

อปพร.
30,000

โครงการฝงักลบขยะในเขต

ต าบลแมต่ืน่

โครงการแปรรูปผลผลติทาง

การเกษตร(ขา้ว/มะขามสามรส)
15,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

โครงการป้องกนัการทุจรติ

คอร์รปัช ั่น
10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

10,000

20,000 20,000

10,000

60,000

90,000 50,000 160,000

100,000 50,000 150,000

10,000 65,000 85,000

50,000 25,000 75,000

500,000 500,000

6,000 6,000

20,000

30,000 30,000

20,000 20,000

3,778,020

20,000 20,000

100,000 100,000 5,000 205,000

10,000 10,000

20,000 20,000 136,000 191,000

240,000 240,000

132,000 132,000

13,000 13,000

80,000 80,000

6,000 6,000

4,500 4,500

4,100 4,100
คา่จดัซ้ือตูบ้านเลือ่นแบบกระจก

 จ านวนเงนิ 4,100 บาท

คา่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวม ส าหรบัผุ้ ู

บรหิาร จ านวนเงนิ 6,000 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวม ส าหรบัผุ้ ู

ปฏบิตังิาน จ านวนเงนิ 4,500 

บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่ไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่บรกิารไปรษณีย์

วสัดสุ านกังาน 15,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุารเกษตร

คา่อาหารเสรมิ (นม) 3,778,020

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

20,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดสุนาม

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

ทุนการศกึษาใหแ้กน่กัเรียน/

นกัศกึษาทีเ่รียนดแีตด่อ้ยโอกาส
60,000

โครงการอนุรกัษ์ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ (อุย้สอนหลานตดัตงุ

ล้านนา/ปั้นหมอ้)

10,000

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ

พระเทพฯ

โครงการเสรมิสรา้งครอบครวั

อบอุน่เพิม่พูนศกัยภาพความ

เขม้แข็งของชุมชน

10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

8,200 8,200

13,200 13,200

22,000

4,400 4,400

15,000 15,000

13,800 13,800

9,000

16,000 16,000

16,000 16,000

16,000 16,000

16,000 16,000

7,900 7,900

7,900 7,900

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานส านกังาน จอขนาด

ไมน้่อยกว่า 18.5 นิ้ว ราคา 

16,000 บาท

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ขนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 30 

หน้า/นาที ราคา 7,900 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาด

ไมน้่อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน

เงนิ 16,000 บาท

คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 

ส าหรบังานส านกังาน จ านวน

เงนิ 16,000 บาท

9,000

คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน ขนาด 4.5

 ฟุุต จ านวนเงนิ 13,800 บาท

22,000

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 

บาน จ านวนเงนิ 4,400 บาท

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 

บาน จ านวน 13,200 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

คา่จดัซ้ือตูบ้านเลือ่นแบบกระจก

 จ านวนเงนิ 8,200 บาท

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 

บาน จ านวน 22,000 บาท

คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน ขนาด 3.5

 ฟุุต จ านวนเงนิ 15,000 บาท

คา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั จ านวน 

9,000 บาท

คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรบั

งานส านกังาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวนเงนิ

 16,000 บาท

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet) จ านวนเงนิ ุึ7,900 

บาท
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,800 5,800

5,800 5,800

5,800 5,800

150,000 20,000 150,000 420,000

80,000 80,000

59,000 59,000

25,500 25,500

270,000 270,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นทุง่ตน้งิว้

 หมูท่ี ่11

โครงการกอ่สรา้งก าแพงกนัดนิ

แบบหนิเรียงในตาขา่ย (เก

เบีย้น) บา้นหลวง หมูท่ี ่1

ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นขนุตืน่

น้อย หมูท่ี ่6

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นบราโกร

 หมูท่ี ่15

คา่จดัซ้ือป้ายเหล็ก

ประชาสมัพนัธ์ผูเ้สยีภาษี 

พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน 25,500 

บาท

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่จดัซ้ือเครือ่งพ่นหมอกควนั 

จ านวนเงนิ 59,000 บาท

คา่จดัซ้ือเครือ่งพ่นยุง ชนิด

ละอองฝอยละเอยีด ULV 

จ านวนเงนิ 80,000 บาท

ครุภณัฑ์การเกษตร

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์
100,000

คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 

ขนาด kVA จ านวนเงนิ 5,800

 บาท

คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท

คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 1 kVA จ านวนเงนิ  

5,800 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

208,000 208,000

218,000 218,000

174,000 174,000

300,000 300,000

187,500 187,500

50,000 50,000

300,000 300,000

600,000 600,000

โครงการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ย

กงัหนัพลงัน ้าตน้แบบตามแนว

พระราชด าร ิบา้นปิยอทะ หมูท่ี ่

13

โครงการปรบัปรุงและซอ่มแซม

ถนนในเขตพ้ืนทีต่ าบลแมต่ืน่

โครงการกอ่สรา้งศาลา

เอนกประสงค์ ป๊อกบา้นแมต่ืน่

น้อย บา้นป่าคา หมูท่ี ่3

โครงการปรบัปรุง ตอ่เตมิ 

ซอ่มแซมอาคารส านกังาน

โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

แบบพลงังานแสงอาทติย์ บา้น

หว้ยดนิหมอ้ หมู ่จ านวน 6 จุด

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นหว้ย

หยาบ หมุ่ ูที ่8

โครงการกอ่สรา้งศาลา

เอนกประสงค์ บา้นหว้ยหล่อดกู

 หมูท่ี ่5

โครงการกอ่สรา้งศาลา

เอนกประสงค์ บา้นสนัตน้ปิน 

หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นหว้ยไก่

ป่า หมูท่ี ่14

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นแมร่ะอา

ใน หมูท่ี ่9

ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นแมว้แม่

เทย หมูท่ี ่12

โครงการกอ่สรา้งถงัพกั

น ้าประปาหมูบ่า้น (คสล.) บา้น

แมร่ะอาใน หมุ่ ูที ่10

โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นใหม ่ 

หมูท่ี ่2

งบลงทุน
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แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

600,000 600,000

100,000 100,000 400,000

1,500,000 1,500,000

40,000 40,000

104,000

5,000 69,000

8,333,200

500,000 985,140 8,669,220 425,000 2,064,860 13,404,060 54,174,400รวม 10,419,180 413,000 16,817,680 476,260

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000 8,313,200

เงนิอดุหนุนเอกชน 104,000งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์
64,000

โครงการตอ่เตมิอาคาร

ส านกังานองค์การบรหิารสว่น

ต าบลแมต่ืน่

อาคารตา่ง ๆ

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง
200,000

โครงการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ย

กงัหนัพลงัน ้าตน้แบบตามแนว

พระราชด าร ิป๊อกบา้นปรอโพ 

บา้นซแิบร หมูท่ี ่7

ค่าทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง

งบลงทุน
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