
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,101,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 508,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 231,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

414,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,130,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,720 1,235,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 25,620 124,140

เงินเดือนพนักงาน 623,520 297,000 295,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 227,340

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 42,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,101,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 508,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 231,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

414,000

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,130,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,258,560 1,258,560

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 550,000 216,000 1,609,160 4,073,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 138,000 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 14,500 24,000 109,520 297,780

เงินเดือนพนักงาน 841,000 239,000 3,902,620 6,198,140

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 242,400 469,740

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 336,000

วันทีพิมพ์ : 10/10/2559  10:53:51 หน้า : 2/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 339,000 114,000 40,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานของชุมชน

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 
ธันวามหาราช

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบังไฟ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000 45,000 75,000

ค่าเบียประชุม 30,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

535,650 535,650

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 194,000 35,000 596,000 1,368,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000 130,000 280,000

ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนาและพิธีการ
ต่างๆ และวันสําคัญ
ของชาติ

50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 120,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานของชุมชน 20,000 20,000

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 
ธันวามหาราช

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหก 
(บุญบังไฟ)

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
วันออกพรรษา

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

60,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 15,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

โครงการจ้าง
เหมาบริการชุมชนใน
การรักษาความสะอาด

50,000

โครงการเต้นแอโรบิค 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง 30,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงใน
วันออกพรรษา

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 60,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

60,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร. 30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 15,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม 35,000 35,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการชุมชนใน
การรักษาความสะอาด

50,000

โครงการเต้นแอโรบิค 30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง 30,000

โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

40,000 40,000

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม
.

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
เข้าค่ายเยาวชน 120,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซือ

30,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยังยืน

50,000

โครงการส่งเสริมครัว
เรือนชุมชนพอเพียง 40,000

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตําอย่างยังยืน (Low 
carbon city)

30,000

โครงการส่งเสริมระบบ
การผลิตเพือการ
บริโภคปลอดภัย

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตของทีระลึก
เพือส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพือ
พัฒนาศักยภาพ อ.ส.ม
.

300,000

โครงการฝึกอบรมและ
เข้าค่ายเยาวชน 120,000

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซือ

30,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

10,000 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 70,000 70,000

โครงการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี

400,000 400,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยังยืน

50,000

โครงการส่งเสริมครัว
เรือนชุมชนพอเพียง 40,000

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมืองคาร์บอน
ตําอย่างยังยืน (Low 
carbon city)

30,000

โครงการส่งเสริมระบบ
การผลิตเพือการ
บริโภคปลอดภัย

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

500,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตของทีระลึก
เพือส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

137,200 137,200

วันทีพิมพ์ : 10/10/2559  10:53:52 หน้า : 8/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

โครงการสรงนําถําพระ
และถําหมูบ 35,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิงแวดล้อม

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 40,000

โครงการอบรมความรู้ 
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าว
สาร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

137,200 137,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
วัดเฉลียงทอง

47,600 47,600

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ

47,600 47,600

โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 35,000 35,000

โครงการสรงนําถําพระ
และถําหมูบ 35,000

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิงแวดล้อม

40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิน 40,000

โครงการอบรมความรู้ 
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าว
สาร

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 60,000 80,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 165,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 15,000 105,000

วันทีพิมพ์ : 10/10/2559  10:53:52 หน้า : 10/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 50,000 120,000 50,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 40,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงานล้อเลือน 3,500

จัดซือขาตังทีวี

จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดํา

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 70,000 123,600 413,600

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 50,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 827,040 827,040

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 30,000 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 130,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 15,000 180,000 355,000

วัสดุอืน 20,000 20,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 135,000 135,000

ค่าไฟฟ้า 460,000 460,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 4,000 4,000

เก้าอีสํานักงานล้อเลือน 3,500

จัดซือขาตังทีวี 7,000 7,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศชนิดแขวน 37,000 37,000 74,000

จัดซือตู้เอกสารเหล็ก 6,000 6,000

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดํา

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,900

-จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

5,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําร้อน
นําเย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเพาเวอร์
ซัพพลาย

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือปัมนําอัตโนมัติ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี พร้อมติดตัง

โครงการจัดซือ
กล้องวงจรปิด

จัดซือกล้องถ่ายรูป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะบริเวณ
ฌาปณสถานบ้านท่า
กระบือ หมู่ที 4 ตําบล
ภูผาม่าน

312,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifuntion แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

7,900

-จัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ 23,700 23,700

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point)

5,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองทํานําร้อน
นําเย็น 7,000 7,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเพาเวอร์
ซัพพลาย 6,000 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือปัมนําอัตโนมัติ 10,000 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ไอพี พร้อมติดตัง

323,350 323,350

โครงการจัดซือ
กล้องวงจรปิด 80,000 80,000

จัดซือกล้องถ่ายรูป 39,000 39,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําสาธารณะบริเวณ
ฌาปณสถานบ้านท่า
กระบือ หมู่ที 4 ตําบล
ภูผาม่าน

312,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คลองนาป่า) หมู่
ที 4 ตําบลภูผาม่าน

157,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างเทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

418,000

โครงการก่อสร้างถนน
คันดิน พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที 3 ตําบล
โนนคอม

60,000

โครงการก่อสร้างถนน
คันดินแยกถนนหนอง
เขียด-วังสวาบ หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

42,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกซอยเทศบาล 
21 หมู่ที 1 ตําบลภูผา
ม่าน

198,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกซอยเทศบาล 
9 หมู่ที 6 ตําบลภูผา
ม่าน

49,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกถนนหลัง
เมือง หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

109,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ซอยเทศบาล 
6 หมู่ที 3 ตําบลโนน
คอม

361,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างตลาดสด
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลโนนคอม

202,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คลองนาป่า) หมู่
ที 4 ตําบลภูผาม่าน

157,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนข้างเทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

418,000

โครงการก่อสร้างถนน
คันดิน พร้อมผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที 3 ตําบล
โนนคอม

60,000

โครงการก่อสร้างถนน
คันดินแยกถนนหนอง
เขียด-วังสวาบ หมู่ที 1 
ตําบลภูผาม่าน

42,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกซอยเทศบาล 
21 หมู่ที 1 ตําบลภูผา
ม่าน

198,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกซอยเทศบาล 
9 หมู่ที 6 ตําบลภูผา
ม่าน

49,000

โครงการก่อสร้างทาง
ซอยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกถนนหลัง
เมือง หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

109,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ซอยเทศบาล 
6 หมู่ที 3 ตําบลโนน
คอม

361,000

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณข้างตลาดสด
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลโนนคอม

202,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟส่อง
สว่างทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลภูผาม่าน

350,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 13 หมู่ที 
6 ตําบลภูผาม่าน

245,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง
อาคารห้องพักข้า
ราชการ เทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

305,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลภูผาม่าน

184,000

โครงการปรับปรุง
เมรุมาศ (หลังเก่า) วัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม 
หมู่ที 6 ตําบลภูผาม่าน

296,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
หมู่ที 6 ตําบลภูผาม่าน

46,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําบริเวณกิจการ
ประปาเทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

172,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 70,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 75,000

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000

วันทีพิมพ์ : 10/10/2559  10:53:52 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟส่อง
สว่างทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลภูผาม่าน

350,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทศบาล 13 หมู่ที 
6 ตําบลภูผาม่าน

245,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง
อาคารห้องพักข้า
ราชการ เทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

305,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
หมู่ที 1 ตําบลภูผาม่าน

184,000

โครงการปรับปรุง
เมรุมาศ (หลังเก่า) วัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม 
หมู่ที 6 ตําบลภูผาม่าน

296,000

โครงการปรับปรุงศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ 
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
หมู่ที 6 ตําบลภูผาม่าน

46,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้อง
นําบริเวณกิจการ
ประปาเทศบาลตําบล
ภูผาม่าน หมู่ที 1 ตําบล
ภูผาม่าน

172,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 90,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 75,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 104,000 60,000 300,000 10,000

รวม 8,724,000 190,000 1,740,400 894,000 410,000 6,309,420 571,000 1,565,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,362,000 30,000 1,886,000

รวม 4,596,140 1,654,750 12,038,050 38,693,660

วันทีพิมพ์ : 10/10/2559  10:53:52 หน้า : 20/20


