
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 270,000

เงินช่วยพิเศษ 110,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
จราจร 30,000

ค่าทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

82,800

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

400,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,140,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 600,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

937,500

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,350,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 150,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,296,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

172,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 270,000

เงินช่วยพิเศษ 110,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
จราจร 30,000

ค่าทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 10,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

82,800

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที

400,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,140,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 600,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

937,500

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,350,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 150,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,296,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

172,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 604,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 150,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,674,000 2,527,200 1,922,184 972,000 2,686,428

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,480 177,228 289,980

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 189,000 280,800 250,506 151,200 250,290

เงินเดือนพนักงาน 1,692,000 1,371,960 2,987,604 783,000 7,066,582

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 386,208 198,000

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 92,880 76,680 18,000 375,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000 5,000 45,400 25,000 85,000

ค่าเบียประชุม 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 70,000 36,000 132,000 27,600 356,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 87,300 5,000 10,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,930,000 2,166,000 962,000 750,000 1,260,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 335,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

30,000

วันทีพิมพ์ : 21/9/2561  10:42:20 หน้า : 3/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 604,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 150,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,781,812

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 527,688

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,121,796

เงินเดือนพนักงาน 13,901,146

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 584,208

เงินประจําตําแหน่ง 581,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 215,400

ค่าเบียประชุม 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

70,000

ค่าเช่าบ้าน 622,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 212,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 7,068,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 335,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

60,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ของเทศบาลตําบลบ้าน
สิงห์

160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานในประเทศและต่าง
ประเทศ
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

60,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

130,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ของเทศบาลตําบลบ้าน
สิงห์

160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานในประเทศและต่าง
ประเทศ
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของ อาสา
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล และนายก
เทศมนตรี

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

400,000

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ

30,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 50,000

โครงการค่ายเยาวชน
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ลาว
เวียงราชบุรี

400,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 500,000

โครงการจัดตัง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000

โครงการตลาดสดน่า
ซือ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของ อาสา
สมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล และนายก
เทศมนตรี

400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

400,000

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ

30,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 50,000

โครงการค่ายเยาวชน
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 500,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ลาว
เวียงราชบุรี

400,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 500,000

โครงการจัดตัง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมของ
ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหารและผู้
ประกอบการตลาด

10,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างอาชีพหลักสูตร
ระยะสันเพือเพิมราย
ได้ให้แก่ประชาชน

50,000

โครงการพัฒนานัก
กีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
อืน

20,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา

1,721,250

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 600,000 60,000 60,000 200,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 5,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 20,000 5,000 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 50,000 55,000 10,000 160,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 12,000 15,000 20,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 690,000 150,000 50,000 300,000 775,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 10,000 58,000 10,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 5,000 15,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมของ
ผู้ประกอบการร้าน
อาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหารและผู้
ประกอบการตลาด

10,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างอาชีพหลักสูตร
ระยะสันเพือเพิมราย
ได้ให้แก่ประชาชน

50,000

โครงการพัฒนานัก
กีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
อืน

20,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา

1,721,250

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 185,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 305,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 302,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,965,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 218,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 125,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000 5,000 5,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 1,000 11,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 40,000 140,000 10,000 250,000

วัสดุอืน 21,000 2,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 16,000 50,000 10,000 41,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 15,000 12,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 30,000 600,000 560,000 120,000 420,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000 36,000 12,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 
จํานวน 2 ตัว 6,000

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 
จํานวน 4  ตัว 8,000

ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม มี
เท้าแขน 2 ข้าง ขา
เหล็ก ปรับระดับได้ 
จํานวน 3 ตัว

6,000

ค่าจัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร จํานวน 1 
เครือง

30,000

ค่าจัดซือชันวางของ
เล่น 2 ชัน 4 ช่อง 28,000

ค่าจัดซือชันวางเอกสาร 
3 ชัน 9 ช่อง 7,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นชันปรับ ระดับ 3 
ชิน จํานวน 2 ตู้

11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
4 ลินชัก มีหูลินชัก 
จํานวน 2 ตู้

15,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 115,000

วัสดุก่อสร้าง 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,000

วัสดุสํานักงาน 480,000

วัสดุอืน 43,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 117,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 77,000

ค่าไฟฟ้า 1,730,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 77,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 
จํานวน 2 ตัว 6,000

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 
จํานวน 4  ตัว 8,000

ค่าจัดซือเก้าอีบุนวม มี
เท้าแขน 2 ข้าง ขา
เหล็ก ปรับระดับได้ 
จํานวน 3 ตัว

6,000

ค่าจัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร จํานวน 1 
เครือง

30,000

ค่าจัดซือชันวางของ
เล่น 2 ชัน 4 ช่อง 28,000

ค่าจัดซือชันวางเอกสาร 
3 ชัน 9 ช่อง 7,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นชันปรับ ระดับ 3 
ชิน จํานวน 2 ตู้

11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 
4 ลินชัก มีหูลินชัก 
จํานวน 2 ตู้

15,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 18 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้

7,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน จํานวน 
1 ตู้

5,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ลินชัก 
จํานวน 2 ตู้

16,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จํานวน 6 ตู้ 30,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กบาน
เลือน จํานวน 4 ตู้ 28,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กบาน
เลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 4 ตู้

26,400

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 3,500

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว 8,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 2  ตัว 12,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี จํานวน 1 
ชุด

18,000

ค่าจัดซือโต๊ะรับ
ประทานอาหาร 
จํานวน 7 ชุด

35,000

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 1 ชุด 8,500

ค่าจัดซือบอร์ดประชา
สัมพันธ์ 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน  
จํานวน   3   ตัว 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 18 ช่อง 
จํานวน 1 ตู้

7,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน จํานวน 
1 ตู้

5,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ลินชัก 
จํานวน 2 ตู้

16,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จํานวน 6 ตู้ 30,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กบาน
เลือน จํานวน 4 ตู้ 28,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กบาน
เลือนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 4 ตู้

26,400

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 3,500

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 1 ตัว 8,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
จํานวน 2  ตัว 12,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี จํานวน 1 
ชุด

18,000

ค่าจัดซือโต๊ะรับ
ประทานอาหาร 
จํานวน 7 ชุด

35,000

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 
จํานวน 1 ชุด 8,500

ค่าจัดซือบอร์ดประชา
สัมพันธ์ 10,000

จัดซือโต๊ะทํางาน  
จํานวน   3   ตัว 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 1 ชุด

16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 2 
เครือง

44,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง

16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 
เครือง

32,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 
เครือง

32,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
จํานวน 2 เครือง

34,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network จํานวน 1 
เครือง

10,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 1 ชุด

16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 
จํานวน 1 เครือง

22,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 2 
เครือง

44,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 
1 เครือง

16,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 
เครือง

32,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 
เครือง

32,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
จํานวน 2 เครือง

34,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network จํานวน 1 
เครือง

10,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง

5,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ จํานวน 1 เครือง 2,500

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ จํานวน 6 เครือง 15,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 2 เครือง

11,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครือง

15,000

ค่าจัดซือแครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

2,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซือเครืองเล่นเด็ก 
จํานวน 1 ชุด 100,000

ค่าจัดซือตู้เก็บของเล่น 
จํานวน 7 หลัง 45,500

ค่าจัดซือตู้เก็บทีนอน 
จํานวน 3 ชุด 51,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 
ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 
จํานวน 2 เครือง

50,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
3 เครือง

90,000

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 9,500

ค่าจัดซือถังต้มนําร้อน
ไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง

5,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ จํานวน 1 เครือง 2,500

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ จํานวน 6 เครือง 15,000

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จํานวน 2 เครือง

11,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครือง

15,000

ค่าจัดซือแครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครือง

2,600

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซือเครืองเล่นเด็ก 
จํานวน 1 ชุด 100,000

ค่าจัดซือตู้เก็บของเล่น 
จํานวน 7 หลัง 45,500

ค่าจัดซือตู้เก็บทีนอน 
จํานวน 3 ชุด 51,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 
ขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า 
จํานวน 2 เครือง

50,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
3 เครือง

90,000

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 9,500

ค่าจัดซือถังต้มนําร้อน
ไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 40,000 40,000 50,000

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบท่อสูบนําพญานาค 
ขนาด 8 นิว จํานวน 1 
เครือง

85,000

ค่าจัดซือปัมนําไดโว่อัต
โนมัติสแตนเลส 10,000

ค่าจัดซือเรือไฟเบอร์ 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถยนต์
บรรทุก แบบดับ
เบิลแค็บ (ดีเซล) 
จํานวน   1   คัน

814,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 
250 แอมป์  จํานวน 1 
เครือง

30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 21 ล้านพิก
เซลขึนไป จํานวน 1 
ตัว

20,000

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 เครือง

45,000

ค่าจัดซือชุดเครืองช่วย
สอน จํานวน 2 ชุด 10,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 4 
เครือง

106,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 130,000

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบท่อสูบนําพญานาค 
ขนาด 8 นิว จํานวน 1 
เครือง

85,000

ค่าจัดซือปัมนําไดโว่อัต
โนมัติสแตนเลส 10,000

ค่าจัดซือเรือไฟเบอร์ 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถยนต์
บรรทุก แบบดับ
เบิลแค็บ (ดีเซล) 
จํานวน   1   คัน

814,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ตู้เชือมไฟฟ้า ขนาด 
250 แอมป์  จํานวน 1 
เครือง

30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 21 ล้านพิก
เซลขึนไป จํานวน 1 
ตัว

20,000

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 เครือง

45,000

ค่าจัดซือชุดเครืองช่วย
สอน จํานวน 2 ชุด 10,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 4 
เครือง

106,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าติดตังกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1 แห่ง

33,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก 
ค.ส.ล ซอยหนองอ้อ 4 
หมู่ที 3

1,940,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายนํา
ซอยต้นโพธิ-บ้านนํา
หัก หมู่ที 10

340,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชล
ประทาน 1 ซ้าย 12 
ซ้าย (ฝังซ้าย) หมู่ที 4

960,000

โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตังประตูกัน
ทางเข้า - ออก บริเวณ
รัวด้านหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาล หมู่
ที 4

380,000

โครงการติดตังกระจก
โค้งภายในเขตเทศบาล 
หมู่ที 1 - หมู่ที 12

105,000

โครงการติดตังตาข่าย
กันนกบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (โรง
จอดรถเทศบาล) 
หมู่ที 4

88,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 20,000 20,000 50,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ค่าติดตังกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
1 แห่ง

33,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก 
ค.ส.ล ซอยหนองอ้อ 4 
หมู่ที 3

1,940,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายนํา
ซอยต้นโพธิ-บ้านนํา
หัก หมู่ที 10

340,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชล
ประทาน 1 ซ้าย 12 
ซ้าย (ฝังซ้าย) หมู่ที 4

960,000

โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตังประตูกัน
ทางเข้า - ออก บริเวณ
รัวด้านหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาล หมู่
ที 4

380,000

โครงการติดตังกระจก
โค้งภายในเขตเทศบาล 
หมู่ที 1 - หมู่ที 12

105,000

โครงการติดตังตาข่าย
กันนกบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (โรง
จอดรถเทศบาล) 
หมู่ที 4

88,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 120,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
11  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
12  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
6 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
7 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
9 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
11  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
12  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
6 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
7 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที  
9 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
1  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
10 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
2  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
3  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
4 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
1  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
10 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
2  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
3  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
4 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี  ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
5 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
8 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชน อายุ 30 ปี 
ขึนไป 
บ้านบางกะโด  หมู่ที  
1  ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 5  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
5 ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที 
8 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

6,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชน อายุ 30 ปี 
ขึนไป 
บ้านบางกะโด  หมู่ที  
1  ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 5  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 8 ตําบล
บ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี
ขึนไป 
หมู่ที 7 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึนไป 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที 3  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี 
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 8 ตําบล
บ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  15 ปี
ขึนไป 
หมู่ที 7 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึนไป 
บ้านหนองอ้อ  หมู่ที 3  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึนไป 
หมู่ที 4  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี
ขึนไป บ้านดอนโพ หมู่
ที 11 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี
ขึนไป
บ้านบางกะโด  หมู่ที 2
 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี 
ขึนไป 
หมู่ที 4  ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี
ขึนไป บ้านดอนโพ หมู่
ที 11 ตําบลบ้านสิงห์  
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ  30 ปี
ขึนไป
บ้านบางกะโด  หมู่ที 2
 ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที  6  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 10  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี  
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 9 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที  6  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี 
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 10  
ตําบลบ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี  
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์  หมู่ที 9 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 12 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์

50,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที  12 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 1 บ้าน
บางกะโด ตําบลบ้าน
สิงห์ อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 6 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 8  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลือนทีเชิงรุกในกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึนไป 
บ้านสิงห์ หมู่ที 12 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ถวาย 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

7,000

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์

50,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที  12 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 1 บ้าน
บางกะโด ตําบลบ้าน
สิงห์ อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 6 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 8  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที  4 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที 5 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ปี 2562 หมู่ที 11 บ้าน
ดอนโพ ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 
หมู่ที 3 บ้านหนองอ้อ 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 10  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 2  บ้าน
บางกะโด ตําบลบ้าน
สิงห์  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที  4 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที 5 ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ปี 2562 หมู่ที 11 บ้าน
ดอนโพ ตําบลบ้านสิงห์ 
อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 
หมู่ที 3 บ้านหนองอ้อ 
ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 10  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 2  บ้าน
บางกะโด ตําบลบ้าน
สิงห์  อําเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 9 ตําบล
บ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม   จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที 7  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

30,000

โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน "ท่อง
เทียวเมืองราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง" 
ประจําปี 2562

15,000

อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูสอนให้ครบชัน
เรียน

100,000

อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูสอนให้ตรงวิชาเอก
และสาระการเรียนรู้
เพือยกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 
2562 หมู่ที 9 ตําบล
บ้านสิงห์  อําเภอ
โพธาราม   จังหวัด
ราชบุรี

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 
2562 หมู่ที 7  ตําบล
บ้านสิงห์ อําเภอ
โพธาราม  จังหวัด
ราชบุรี

7,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

30,000

โครงการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน "ท่อง
เทียวเมืองราชบุรี 
ของดีเมืองโอ่ง" 
ประจําปี 2562

15,000

อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูสอนให้ครบชัน
เรียน

100,000

อุดหนุนโครงการจ้าง
ครูสอนให้ตรงวิชาเอก
และสาระการเรียนรู้
เพือยกระดับ
ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจ้าง
หาครูผู้สอนเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

100,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวัด
กําแพงใต้

568,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบางกะโด

580,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหนองอ้อ

692,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม

2,080,000

รวม 24,250,800 2,065,000 70,000 11,204,200 9,602,128 16,615,852 4,021,800 19,670,220
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการจ้าง
หาครูผู้สอนเพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

100,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนวัด
กําแพงใต้

568,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบางกะโด

580,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหนองอ้อ

692,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
โพธาราม

2,080,000

รวม 87,500,000
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