
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

101,500

เงินสํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,884,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,875,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

84,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

351,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:30 หน้า : 1/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

101,500

เงินสํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,884,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,875,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

84,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

351,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

646,692

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 275,760 611,820

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 278,640 220,800 848,040 324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

646,692

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 887,580

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 156,240 1,827,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,142,200 254,640 2,061,777 989,160 419,880

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 84,000 109,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000 18,000 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 36,000 81,420 36,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 12,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 192,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,006 35,000 15,000 125,000

ค่าเบี้ยประชุม 9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

58,200 25,000 35,000 25,000

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 100,000 20,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,277,580 11,145,237

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 499,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

169,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

3,180 168,600

เงินวิทยฐานะ 54,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 228,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,000 375,006

ค่าเบี้ยประชุม 9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 153,200

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 410,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 925,400 1,887,600 870,000 40,000

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ

7,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

80,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

60,000

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 609,475 130,000 4,462,475

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ

7,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

80,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

60,000

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 10,000 20,000 25,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 80,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

5,000

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

5,000

โครงการทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

220,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

5,000

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

5,000

โครงการทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

220,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:31 หน้า : 12/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
ระบาด อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 
และหมู่ที่ 11

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
ระบาด อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 
และหมู่ที่ 11

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

10,000

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

10,000

โครงการวันอปพร. 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

8,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

10,000

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

10,000

โครงการวันอปพร. 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

70,000 70,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

8,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,492,755

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

289,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

21,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,492,755

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

289,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

21,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

10,000

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

10,000

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่
สุขภาพดี

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
หรือการอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000 50,000 20,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่
สุขภาพดี

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
หรือการอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 300,000 400,000

วัสดุการเกษตร 10,000 25,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 15,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 738,995 50,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 155,000 68,000 105,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 85,000 100,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 30,000 10,000

วัสดุอื่น 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 240,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 828,995

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 348,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 178,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 310,000

วัสดุอื่น 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

ค่าไฟฟ้า 640,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถกู้ชีพ 
ทะเบียน บล 5356 
เชียงราย

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

50,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. 
ชั้นเดียว

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณป่าสุสาน
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบล
ปล้อง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถกู้ชีพ 
ทะเบียน บล 5356 
เชียงราย

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

50,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. 
ชั้นเดียว

711,000 711,000

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณป่าสุสาน
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบล
ปล้อง

300,000 300,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

357,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

298,200

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

357,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

298,200

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

15,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

20,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียงเทิง โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community 
Isolation) ศูนย์ปฏิบัติ
การควบคุมโรคอําเภอ 
(ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

15,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

20,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียงเทิง โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community 
Isolation) ศูนย์ปฏิบัติ
การควบคุมโรคอําเภอ 
(ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทรายงาม โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการต๋ามฮีต 
โตยฮอย ย้อนรอย อ่าง
ขุนปล้อง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทรายงาม โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

2,000 2,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

40,000 40,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการต๋ามฮีต 
โตยฮอย ย้อนรอย อ่าง
ขุนปล้อง

20,000 20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
จอมทอง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง

รวม 12,782,392 12,654,846 1,955,260 9,138,587 3,534,560 419,880 60,000 98,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
จอมทอง

7,000 7,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

10,000 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

5,000 5,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง

10,000 10,000

รวม 249,000 3,892,475 215,000 45,000,000
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