
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 900,000

ค่าชําระดอกเบีย 733,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 155,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,908,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 90,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

540,000

สํารองจ่าย 308,860

เบียยังชีพคนพิการ 1,160,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 252,000 108,000 588,000 108,000 756,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 22,000 12,000 24,000 12,000 84,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 900,000

ค่าชําระดอกเบีย 733,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 155,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,908,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 90,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

540,000

สํารองจ่าย 308,860

เบียยังชีพคนพิการ 1,160,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,812,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 96,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 154,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 320,000 1,400,000 900,000 1,657,000 301,000 5,550,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 230,000 502,000 178,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 60,000 60,000 282,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 90,000 10,000 5,000 96,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 78,000 66,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 30,000 20,000 5,000 5,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 2,410,000 110,000 610,000 330,000 810,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 290,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้เพือ
ป้องกันการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 10,128,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 910,000

เงินประจําตําแหน่ง 480,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 206,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 85,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 4,370,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 295,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความรู้เพือ
ป้องกันการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือ
พัฒนาการต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบลและการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอําเภอ
โพธาราม และการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด และ
กีฬาระหว่างชุมชน

250,000

ค่าใช้จ่ายในการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือ
พัฒนาการต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 160,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบลและการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอําเภอ
โพธาราม และการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่อ
ต้านยาเสพติด และ
กีฬาระหว่างชุมชน

250,000

ค่าใช้จ่ายในการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยังยืน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

15,000 10,000 50,000 60,000 5,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตําบล เพือทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
และจัดทําแผนชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการ
สตรีอาสาระดับชุมชน 
และผู้นําท้องถินในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยังยืน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

240,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตําบล เพือทบทวน 
ปรับปรุง และจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี
และจัดทําแผนชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ทีมีประสิทธิภาพ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการ
สตรีอาสาระดับชุมชน 
และผู้นําท้องถินในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000
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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
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรืองโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกียวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (หลักสูตร
ระยะสัน)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมนักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสียงต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงาน

50,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรืองโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกียวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน (หลักสูตร
ระยะสัน)

20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมนักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตําบลหนองโพ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสียงต่างๆ 20,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและคนพิการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงาน

50,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล ตามที
คณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อืนๆ)

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

470,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 280,000 40,000 60,000 80,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 30,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 20,000 2,000 60,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000 20,000 40,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 5,000 13,000 10,000 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 690,000 50,000 5,000 100,000 110,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 155,000 5,000 35,000 10,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 10,000 10,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 60,000 10,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 10,000 30,000 30,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 30,000 60,000 10,000 200,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล ตามที
คณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อืนๆ)

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

470,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 575,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 287,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 168,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 955,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 275,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 900,000

วัสดุการเกษตร 90,000

วัสดุก่อสร้าง 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุสํานักงาน 340,000

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 5,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 80,000 15,000 700,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 2,500

ค่าจัดซือตู้จัดเก็บ
เอกสารแบบบานเลือน
กระจก

8,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 5,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 350,000 100,000 100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,400,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเชือม
โลหะ แบบหูหิว ขนาด 
200 แอมป์

11,000

ค่าจัดซือแท่นสว่าน 
ขนาด 1/2 นิว 3,000

ค่าจัดซือปากกาจับชิน
งาน ขนาด 4 นิว 4,500

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 65,000

ค่าไฟฟ้า 805,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 55,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 2,500

ค่าจัดซือตู้จัดเก็บ
เอกสารแบบบานเลือน
กระจก

8,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 5,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 550,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,400,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเชือม
โลหะ แบบหูหิว ขนาด 
200 แอมป์

11,000

ค่าจัดซือแท่นสว่าน 
ขนาด 1/2 นิว 3,000

ค่าจัดซือปากกาจับชิน
งาน ขนาด 4 นิว 4,500

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซือเทประยะ 
ความยาว 50 เมตร 1,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของกองช่าง

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของสํานักปลัด
เทศบาล

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 1,600,000

รวม 11,310,860 745,000 790,000 8,797,000 2,084,500 6,542,000 1,765,000 12,965,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซือเทประยะ 
ความยาว 50 เมตร 1,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของกองช่าง

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้างของสํานักปลัด
เทศบาล

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 45,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,615,000

รวม 45,000,000
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