
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลปา
กลาง

157,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

121,514

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,354,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,861

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

216,700

สํารองจ่าย 142,725

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,985,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

5,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลปา
กลาง

157,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

121,514

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,354,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,861

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

216,700

สํารองจ่าย 142,725

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,985,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,195,200 1,195,200
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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)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 422,544

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000

เงินเดือนพนักงาน 923,280

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

112,152 180,000

ค่าเช่าบ้าน 83,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดการขยะอันตราย 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 830,880 917,400 2,170,824

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 91,560 91,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

92,820 124,740 265,560

เงินเดือนพนักงาน 3,535,920 4,923,960 9,383,160

เงินวิทยฐานะ 336,000 336,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 90,000 114,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

363,900 586,780 1,242,832

ค่าเช่าบ้าน 96,000 357,000 536,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 30,000 14,000 54,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 20,000

การจัดการขยะอันตราย 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

ค่ากําจัดขยะ 550,000

ค่าจัดทําเว็บไซด์ของ 
อบต.ปากลาง

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ อบต
.ปากลาง

ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ 124,800

ค่าจ้างเหมาคนงานดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ สนาม
หญ้า สวนย่อม ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ปา
กลาง

87,600

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลปา
กลาง

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยผู้ดูแลเด็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ากําจัดขยะ 550,000

ค่าจัดทําเว็บไซด์ของ 
อบต.ปากลาง

10,000 10,000

ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ อบต
.ปากลาง

15,000 15,000

ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ 124,800

ค่าจ้างเหมาคนงานดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ สนาม
หญ้า สวนย่อม ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ปา
กลาง

87,600

ค่าจ้างเหมาบริการ 35,000 85,000

ค่าจ้างเหมาบริการคน
ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลปา
กลาง

60,000 60,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

252,000 252,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ช่วยผู้ดูแลเด็ก

270,000 270,000
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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

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และกู้ชีพกู้ภัย (เจ้า
หน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
OTOS)

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ

84,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน

ค่าจ้างเหมาและบริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างเหมาสํารวจที่ดิน
สาธารณตําบลปากลาง

12,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

22,000

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ
ยนต์

1,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
และกู้ชีพกู้ภัย (เจ้า
หน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
OTOS)

60,000 60,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่ธุรการ

84,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล

86,400 86,400

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 81,600 81,600

ค่าจ้างเหมาและบริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร

60,000 60,000

ค่าจ้างเหมาสํารวจที่ดิน
สาธารณตําบลปากลาง

12,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ

45,000 130,000 197,000

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ
ยนต์

10,000 11,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร

3,000 3,000
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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

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

4,000

จ้างเหมาบริการ 30,000

จ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควัน

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

วันที่พิมพ์ : 28/8/2563  15:33:34 หน้า : 9/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

4,000

จ้างเหมาบริการ 30,000

จ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควัน

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

327,700 327,700

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 100,000 180,000
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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

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อําเภอปว และจังหวัด
น่าน

10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

ค่าพานพุ่ม พานประดับ 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา 
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก 
ค่าโล่ ใบประกาศ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
สามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

ค่ายพัฒนาทักษะนา
ฎยดนตรีเส้นสีลายศิลป์ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อําเภอปว และจังหวัด
น่าน

10,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง

350,000 350,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

10,000

ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 65,000 65,000

ค่าพานพุ่ม พานประดับ 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา 
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก 
ค่าโล่ ใบประกาศ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
สามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้ตามกฎหมาย
กําหนด

5,000 5,000

ค่ายพัฒนาทักษะนา
ฎยดนตรีเส้นสีลายศิลป์ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

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

ค่ายเสริมสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัว
ะต้านยาเสพติด

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการค่ายคุณธรรม
นําความรู้ (ค่ายต้นกล้า
ความดี วิธีคุณธรรม ต่อ
ต้านยาเสพติด)

โครงการค่ายศิลปะ
พัฒนาเยาวชน สืบสาน
วัฒนธรรม วิธีชีวิต ท้อง
ถิ่นปากลาง

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดินแบบระบบปิด

50,000

โครงการบอบรมป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการบูรณาอาชีพอิง
ถิ่นฐานมุ่งสู่การมีงานทํา
ของเยาวชนตําบลปา
กลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ายเสริมสร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการ

30,000 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัว
ะต้านยาเสพติด

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการค่ายคุณธรรม
นําความรู้ (ค่ายต้นกล้า
ความดี วิธีคุณธรรม ต่อ
ต้านยาเสพติด)

20,000 20,000

โครงการค่ายศิลปะ
พัฒนาเยาวชน สืบสาน
วัฒนธรรม วิธีชีวิต ท้อง
ถิ่นปากลาง

20,000 20,000

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดินแบบระบบปิด

50,000

โครงการบอบรมป้องกัน
และแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

20,000

โครงการบูรณาอาชีพอิง
ถิ่นฐานมุ่งสู่การมีงานทํา
ของเยาวชนตําบลปา
กลาง

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

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

15,000

โครงการแผนที่ภาษี

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผ่าม้งแต่ละตระกูล

30,000

โครงการฝึกอบรม
วัฒนธรรมชาติพันธุ์

70,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีดงเซ้ง

20,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

30,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีสะโหลดตี
พิ

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

15,000

โครงการแผนที่ภาษี 20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผ่าม้งแต่ละตระกูล

30,000

โครงการฝึกอบรม
วัฒนธรรมชาติพันธุ์

70,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีดงเซ้ง

20,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

30,000

โครงการฝึกอบรมสืบ
สานประเพณีสะโหลดตี
พิ

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

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

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและส่งเสริมทักษะ
การทํางานของเด็กนัก
เรียนและเยาวชน

โครงการศึกษาดูงาน
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน

โครงการส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรตําบลปากลาง

30,000

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพเสริมรายได้

โครงการส่งเสริมพัฒนา
สุขภาวะและ
สุนทรียภาพ

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพกลุ่มผลิตผ้าลาย
เขียนเทียน ผ้าปก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

20,000 20,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและส่งเสริมทักษะ
การทํางานของเด็กนัก
เรียนและเยาวชน

15,000 15,000

โครงการศึกษาดูงาน
ระบบธนาคารน้ําใต้ดิน

150,000 150,000

โครงการส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน

30,000

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรตําบลปากลาง

30,000

โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพเสริมรายได้

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
สุขภาวะและ
สุนทรียภาพ

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพกลุ่มผลิตผ้าลาย
เขียนเทียน ผ้าปก

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

โครงการอบรมความรู้
กฎหมายทั่วไป

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม (ค่าย
คุณธรรม)

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คริสเตียน
ตําบลปากลาง

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

โครงการอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถและทักษะของ
หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ - 
กู้ภัย ของอบต.ปากลาง

โครงการอบรมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ชนเผ่าถิ่นลัว
ะตําบลปากลาง

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,421,000 1,421,000

โครงการอบรมความรู้
กฎหมายทั่วไป

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม (ค่าย
คุณธรรม)

30,000 30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คริสเตียน
ตําบลปากลาง

20,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

30,000 30,000

โครงการอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถและทักษะของ
หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ - 
กู้ภัย ของอบต.ปากลาง

20,000 20,000

โครงการอบรมสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ชนเผ่าถิ่นลัว
ะตําบลปากลาง

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

ปฐมวัยเกมส์

ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ฝึกอบรมกรีดยางพารา 40,000

ฝึกอบรมทบทวน อป
พร.

พัฒนาทักษะเยาวชน
เล่นดนตรีโยธวาทิต

มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา 
(Junior guide)

วันเด็กแห่งชาติ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 60,000

ส่งเสริมการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลปา
กลาง

10,000

ส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬานอกสถานที่

20,000

ส่งเสริมสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
ปากลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ปฐมวัยเกมส์ 5,000 5,000

ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000 5,000

ฝึกอบรมกรีดยางพารา 40,000

ฝึกอบรมทบทวน อป
พร.

20,000 20,000

พัฒนาทักษะเยาวชน
เล่นดนตรีโยธวาทิต

30,000 30,000

มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา 
(Junior guide)

15,000 15,000

วันเด็กแห่งชาติ 10,000 10,000

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 60,000

ส่งเสริมการดําเนินงาน
ของศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลปา
กลาง

10,000

ส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬานอกสถานที่

20,000

ส่งเสริมสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
ปากลาง

10,000 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

อบรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 210,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 48,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

อบรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะ

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 120,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 130,000 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 110,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 85,000 30,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000 10,000 155,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,870,544 1,870,544

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 5,000 265,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 100,000 168,000

วัสดุการศึกษา 493,000 493,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 110,000 130,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 40,000 27,000 67,000

ค่าไฟฟ้า 57,200 230,000 287,200
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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 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 
ช่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

เครื่องพิมพ์ Multi 
function แบบฉีดหมึก
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank printer)

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (lnk Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 5,000 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 145,600 145,600

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 
ช่อง

3,000 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์ Multi 
function แบบฉีดหมึก
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank printer)

7,500 7,500

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (lnk Tank 
Printer)

15,000 15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200 5,200
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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

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หลังบ้านบุญเกียรติ   
แสนทรงสิริ  บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

197,000

ปรับปรุงถนนสายปา
กลาง

1,650,000

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเงี้ย ถึง
บ้านนางวิภา บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

369,000

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสุรจิตร 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

5,800 5,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถจักรยานยนต์ 44,800 44,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV 132,000 459,000 591,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
หลังบ้านบุญเกียรติ   
แสนทรงสิริ  บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

197,000

ปรับปรุงถนนสายปา
กลาง

1,650,000

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเงี้ย ถึง
บ้านนางวิภา บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

369,000

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสุรจิตร 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ 3

480,000
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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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง ต่อเติมหอ
ประชุมประจําหมู่บ้าน  
บ้านปากลาง หมู่ 7

485,000

ปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา อ่างหกและอ่างห้วย
ทรายขาว บ้านตาหลวง 
หมู่ 5

122,000

ปรับปรุงหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน พร้อม
ระบบเสียงภายใน บ้าน
จูน หมู่ 4

400,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างรั้ว คอนกรีต
เสริมเหล็ก  สํานักงาน 
อบต.ปากลาง

156,000

ก่อสร้างศาลเจ้าที่
ประจําหมู่บ้าน บ้านตา
หลวง หมู่ 5

298,000

ก่อสร้างอาคารเก็บของ 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

426,000

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 635,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง ต่อเติมหอ
ประชุมประจําหมู่บ้าน  
บ้านปากลาง หมู่ 7

485,000

ปรับปรุงระบบระบาย
น้ํา อ่างหกและอ่างห้วย
ทรายขาว บ้านตาหลวง 
หมู่ 5

122,000

ปรับปรุงหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน พร้อม
ระบบเสียงภายใน บ้าน
จูน หมู่ 4

400,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างรั้ว คอนกรีต
เสริมเหล็ก  สํานักงาน 
อบต.ปากลาง

156,000

ก่อสร้างศาลเจ้าที่
ประจําหมู่บ้าน บ้านตา
หลวง หมู่ 5

298,000

ก่อสร้างอาคารเก็บของ 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2

426,000

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 635,000
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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

ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรรม บ้าน
น้ําเปิน หมู่ 1 และบ้าน
สวนทราย หมู่ 6

795,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการสถานที่กลาง 
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปว 
จังหวัดน่าน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านค้างฮ่อ

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านจูน

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านตาหลวง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรรม บ้าน
น้ําเปิน หมู่ 1 และบ้าน
สวนทราย หมู่ 6

795,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการสถานที่กลาง 
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปว 
จังหวัดน่าน

10,000 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านค้างฮ่อ

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านจูน

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านตาหลวง

7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านน้ําเปิน

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านปากลาง

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านสวนทราย

8,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านห้วยสะนาว

7,000

ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่ม้ง

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาปว

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการะวะพญา
ผานอง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านน้ําเปิน

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านปากลาง

7,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านสวนทราย

8,000

โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 
บ้านห้วยสะนาว

7,000

ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่ม้ง

200,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาปว

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการะวะพญา
ผานอง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000

โครงการบวงสรวงเจ้า
พระญาภูคา

5,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

อุดหนุนส่งเสริม
โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนปากลาง
มิตรภาพที่ 166
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

5,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

5,000

โครงการบวงสรวงเจ้า
พระญาภูคา

5,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

5,000

อุดหนุนส่งเสริม
โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนปากลาง
มิตรภาพที่ 166

1,540,000 1,540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่งเสริม
โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง

รวม 9,993,400 140,000 7,989,976 485,000 330,000 1,022,400 210,000 489,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่งเสริม
โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง

980,000 980,000

รวม 13,663,764 619,000 11,557,460 46,500,000
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