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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

900,000

ค่าชาระดอกเบีย

617,000

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

442,000

เงินช่วยพิเศษ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

20,000

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

44,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

95,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าชาระหนีเงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

งบบุคลากร

2,024,000
143,000
6,130,000
6,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

554,000

สารองจ่าย

285,360

เบียยังชีพคนพิการ
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

12,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,070,000
120,000
1,490,400
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

900,000

ค่าชาระดอกเบีย

617,000

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

442,000

เงินช่วยพิเศษ

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

20,000

ค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

44,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

95,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าชาระหนีเงินต้น
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

งบบุคลากร

2,024,000
143,000
6,130,000
6,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

554,000

สารองจ่าย

285,360

เบียยังชีพคนพิการ
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

12,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,070,000
120,000
1,490,400
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

324,000

324,000

774,000

324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน

363,000

36,000

36,000

24,000

36,000

96,000

1,414,000

728,900

1,749,000

382,000

5,200,000

550,000

205,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

5,000

78,000

60,000

195,000

282,000

80,000

15,000

60,000

66,000

ค่าเบียประชุม

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

864,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสาหรับ
อาคารสถานที่ บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สาหรับอาคารสานัก
งานเทศบาลตาบล
หนองโพ

5,000

10,000

96,000

132,000

60,000

5,000

10,000

228,000
5,000

20,000

10,000

300,000

120,000

120,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

2,610,000
84,000
228,000
9,836,900

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

755,000

เงินประจาตาแหน่ง

615,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

226,000

ค่าเบียประชุม

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000

ค่าเช่าบ้าน

456,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

105,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

320,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยสาหรับ
อาคารสถานที่ บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ

120,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สาหรับอาคารสานัก
งานเทศบาลตาบล
หนองโพ

120,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจ้างเหมาบริการและ
อื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

1,100,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้
ดูแลเด็ก รับผิดชอบ
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ
การอบรมเลียงดู

360,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นภารโรง
ทาหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโพ ทา
ความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

90,000

ค่าจ้างเหมาและบริการ
อื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานกาจัดวัชพืช
และงานปรับปรุงถนน
สายซอย

500,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
งาน เผยแพร่ข่าวสาร
ผลงาน นโยบายของ
เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคาร บ้านเรือน
และที่รองรับรับขยะมูล
ฝอยในชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานรับ-ส่งเอกสารให้
แก่หน่วยงานทังภายใน
และภายนอก งานรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและ
อานวยความสะดวกใน
เรื่องต่างๆ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

90,000

500,000

150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าจ้างเหมาบริการและ
อื่นๆ

1,100,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้
ดูแลเด็ก รับผิดชอบ
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ
การอบรมเลียงดู

360,000

ค่าจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานเป็นภารโรง
ทาหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโพ ทา
ความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

90,000

ค่าจ้างเหมาและบริการ
อื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานกาจัดวัชพืช
และงานปรับปรุงถนน
สายซอย

500,000

ค่าใช้จ่ายในการการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
งาน เผยแพร่ข่าวสาร
ผลงาน นโยบายของ
เทศบาล

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตามอาคาร บ้านเรือน
และที่รองรับรับขยะมูล
ฝอยในชุมชน

500,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานรับ-ส่งเอกสารให้
แก่หน่วยงานทังภายใน
และภายนอก งานรับ
เรื่องร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและ
อานวยความสะดวกใน
เรื่องต่างๆ

150,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ งาน
เลขานุการ งานประชุม
พนักงาน งานจัดทาคา
สั่งและประกาศงาน
ตรวจสอบและแสดง
รายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทาง
ราชการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความสะอาด
ในสานักงานเทศบาล
ดูแลรักษาความสะอาด

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยธุรการ ทา
หน้าที่เกี่ยวกับงาน
เอกสาร งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานสานักปลัด
เทศบาล เช่น บันทึก
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ บันทึก
ข้อมูลเพื่อรายงาน
หน่วยงานต่างๆ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

90,000

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ งาน
เลขานุการ งานประชุม
พนักงาน งานจัดทาคา
สั่งและประกาศงาน
ตรวจสอบและแสดง
รายการเกี่ยวกับ
เอกสารสาคัญของทาง
ราชการ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความสะอาด
ในสานักงานเทศบาล
ดูแลรักษาความสะอาด

160,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยธุรการ ทา
หน้าที่เกี่ยวกับงาน
เอกสาร งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานสานักปลัด
เทศบาล เช่น บันทึก
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ บันทึก
ข้อมูลเพื่อรายงาน
หน่วยงานต่างๆ

90,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่

20,000

หน้า : 9/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างจัดทาป้าย
คาขวัญและป้าย
รณรงค์ต่างๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ เป็นต้น

380,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส งานจัดทาแผน
ชุมชน

90,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ควบคุมดูแลในการจัด
เตรียมและอานวย
ความสะดวก การตัด
ต้นไม้ กิ่งไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

100,000

10,000

หน้า : 10/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างจัดทาป้าย
คาขวัญและป้าย
รณรงค์ต่างๆ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ

20,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบียประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ฯลฯ เป็นต้น

380,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อย
โอกาส งานจัดทาแผน
ชุมชน

90,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
ควบคุมดูแลในการจัด
เตรียมและอานวย
ความสะดวก การตัด
ต้นไม้ กิ่งไม้

100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์

10,000

หน้า : 11/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่า
โฆาณาและเพยแพร่

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

290,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สานสัมพันธ์สานสายใย
ของครอบครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตาบล
ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

5,000

20,000

หน้า : 12/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่า
โฆาณาและเพยแพร่

50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

295,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าของขวัญหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
ครอบครัว และต่อต้าน
การค้ามนุษย์

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สานสัมพันธ์สานสายใย
ของครอบครัว

20,000

ค่าใช้จ่ายในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชน
ระดับตาบล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา

20,000

หน้า : 13/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอาเภอ
โพธาราม

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยั่งยืน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

30,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ

50,000

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

หน้า : 14/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแสดงความจง
รักภักดี

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง

150,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

250,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ กีฬาภายใน
หน่วยงานในอาเภอ
โพธาราม

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการต่างๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างความ
สุขอย่างยั่งยืน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ

50,000

หน้า : 15/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การอานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเรียนรู้การ
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

15,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตาบล เพื่อทบทวน
ปรับปรุง และจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทาแผนชุมชน

20,000

10,000

50,000

90,000

5,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ที่มีประสิทธิภาพ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรื่องโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานการลดและคัดแยก
ขยะ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

100,000

20,000

หน้า : 16/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การอานวยความ
ปลอดภัยทางถนนใน
ช่วงเทศกาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเรียนรู้การ
ปฐมพยาบาลเบืองต้น

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

270,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาคมระดับชุมชน
และประชาคมระดับ
ตาบล เพื่อทบทวน
ปรับปรุง และจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทาแผนชุมชน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ รณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง และการ
พัฒนาประชาธิปไตย
และระบบการเลือกตัง
ที่มีประสิทธิภาพ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมรณรงค์ให้ความ
รู้เรื่องโรคเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดู
งานการลดและคัดแยก
ขยะ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับสภาเด็กและ
เยาวชน

20,000

หน้า : 17/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโพ

200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและให้ความรู้
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโพ ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตาบลหนองโพ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชนต่อ
ต้านยาเสพติด

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

40,000

250,000

200,000

หน้า : 18/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นาท้องถิ่น
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโพ

200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและให้ความรู้
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโพ ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลหนองโพ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ในการคัดแยก
ขยะ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
การจัดเก็บข้อมูลความ
จาเป็นพืนฐานในเขต
เทศบาลตาบลหนองโพ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ

40,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชนต่อ
ต้านยาเสพติด

250,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

200,000

หน้า : 19/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับเด็กและเยาวชน
ค่าใช้จ่ายในตาม
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

200,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน

10,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตังผู้บริหารท้อง
ถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตัง
กาหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณี
แทนตาแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อื่นๆ)

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

320,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)
ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

102,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12,900

หน้า : 20/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับเด็กและเยาวชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

ค่าใช้จ่ายในตาม
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

200,000

ค่าใช้จ่ายในวัน
เทศบาล 24 เมษายน

10,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตังผู้บริหารท้อง
ถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตัง
กาหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณี
แทนตาแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการ
การเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณี
อื่นๆ)

400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุด
หนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

320,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)
ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

102,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12,900

หน้า : 21/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

9,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือ
เรียน

6,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
อุปกรณ์การเรียน

6,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาลตาบล
หนองโพ และกลุ่มสตรี
ตาบลหนองโพ

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

5,000

330,000

40,000

60,000

30,000

60,000

250,000

20,000

140,000

20,000

2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

20,000

40,000

140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

80,000

5,000

13,000

40,000

700,000

50,000

5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

60,000

55,000

110,000

20,000
155,000

5,000

35,000

90,000

20,000

60,000

10,000

20,000

หน้า : 22/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงาน
เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน

9,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือ
เรียน

6,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
อุปกรณ์การเรียน

6,000

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
กรรมการสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาลตาบล
หนองโพ และกลุ่มสตรี
ตาบลหนองโพ

200,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

รวม

745,000
50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

247,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

220,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

138,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

925,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

285,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

หน้า : 23/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าอาหารเสริม (นม)

ค่าวัสดุ

60,000

วัสดุก่อสร้าง

90,000

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
20,000

20,000

10,000

20,000

30,000

20,000

5,000

10,000

60,000

230,000

วัสดุอื่น

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

890,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุสานักงาน

แผนงานการศึกษา

10,000

10,000

วัสดุการศึกษา

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

5,000

50,000

80,000

15,000

700,000

ค่าไฟฟ้า

10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

5,000

50,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซือตู้กระจกบาน
เลื่อน

12,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนทึบ

12,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้

4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่
1 (18 หน้า/นาที)

10,000

ค่าจัดซือเครื่องสารอง
ไฟขนาด 800 VA
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1 (28 หน้า/นาที)

2,500
17,000

8,900

หน้า : 24/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม
890,000
90,000
150,000
15,000
330,000

วัสดุอื่น

20,000

วัสดุการศึกษา

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

ค่าไฟฟ้า

805,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

55,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซือตู้กระจกบาน
เลื่อน

12,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนทึบ

12,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้

4,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่
1 (18 หน้า/นาที)

10,000

ค่าจัดซือเครื่องสารอง
ไฟขนาด 800 VA

2,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่
1 (28 หน้า/นาที)

8,900

หน้า : 25/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

2,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือรถเข็นเหล็ก 2
ล้อ ฐานตรง (ชนิด
เหล็ก) ล้อหุ้มพลาสติก
ดา

2,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
แซมบารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกนา รถดับเพลิง
ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ของสานัก
ปลัดเทศบาล
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

50,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
กระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองช่าง

40,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองสาธารณสุขฯ

200,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
ยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ของกอง
ช่าง

50,000

ครุภัณฑ์อื่น

หน้า : 26/32

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562 14:14:27

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รวม

2,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือรถเข็นเหล็ก 2
ล้อ ฐานตรง (ชนิด
เหล็ก) ล้อหุ้มพลาสติก
ดา
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2,000

50,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
แซมบารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกนา รถดับเพลิง
ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ของสานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
กระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองช่าง

40,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
บรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ของกองสาธารณสุขฯ

200,000

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น รถ
ยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ของกอง
ช่าง

50,000

ครุภัณฑ์อื่น

หน้า : 27/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าจัดซือป้อมยาม
สาเร็จรูป
ค่าครุภัณฑ์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
48,500

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าตีเส้นจราจรพร้อม
ติดตังหมุดสะท้อนแสง
ถนนสายคู่ขนานเพชร
เกษม จาก
บ้านนายสนธยา วัน
เพ็ญ ถึงอุโมงค์ทางลอด
หมู่ที่ 2,9 ตาบลหนอง
โพ อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

50,000

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี

งบลงทุน

แผนงานสาธารณ
สุข

176,000

ค่าตีเส้นจราจรพร้อม
ติดตังหมุดสะท้อนแสง
ถนนสายซอย 2 บ้าน
หัวทุ่ง จากบ้าน
นายชูชัย เจริญจิตปัญจ์
ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่
ที่ 3 ตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
ค่าปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OverLay)
ถนนสายซอย 12 หมู่ที่
4
ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

128,100

272,000

หน้า : 28/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซือป้อมยาม
สาเร็จรูป

ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี

48,500

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าตีเส้นจราจรพร้อม
ติดตังหมุดสะท้อนแสง
ถนนสายคู่ขนานเพชร
เกษม จาก
บ้านนายสนธยา วัน
เพ็ญ ถึงอุโมงค์ทางลอด
หมู่ที่ 2,9 ตาบลหนอง
โพ อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

176,000

ค่าตีเส้นจราจรพร้อม
ติดตังหมุดสะท้อนแสง
ถนนสายซอย 2 บ้าน
หัวทุ่ง จากบ้าน
นายชูชัย เจริญจิตปัญจ์
ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่
ที่ 3 ตาบลหนองโพ
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
ค่าปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OverLay)
ถนนสายซอย 12 หมู่ที่
4
ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

128,100

272,000

หน้า : 29/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน
ค่าปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OverLay)
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
คสล.
ถนนสาย
ปากซอย 14 (นาง
รัตนะ บุญทับ) ถึงสุด
เขตเทศบาล หมู่ที่ 4
ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

330,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างของกองช่าง

99,900

ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างของสานักปลัด
เทศบาล

50,000

เงินอุดหนุนเอกชน
ค่าสนับสนุนการใน
การจัดทาโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณ
สุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ

1,600,000

หน้า : 30/32
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน
ค่าปรับปรุงถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (OverLay)
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
คสล.
ถนนสาย
ปากซอย 14 (นาง
รัตนะ บุญทับ) ถึงสุด
เขตเทศบาล หมู่ที่ 4
ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

รวม

330,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างของกองช่าง

99,900

ค่าบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างของสานักปลัด
เทศบาล

50,000

เงินอุดหนุนเอกชน
ค่าสนับสนุนการใน
การจัดทาโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณ
สุข
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองโพ

1,600,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
รวม

30,000

12,352,360

980,000

1,053,000

7,113,000

2,203,900

7,635,100

1,722,000

13,615,640
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

รวม

เงินอุดหนุนตาม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
รวม

30,000

46,675,000

