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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

งบกลาง

215,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

300,000
2,362,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

525,000

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

แผนงานงบกลาง

1,017,600

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,066,200

450,480

562,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

90,900

60,000

31,260

83,940

881,589

936,840

1,107,640

266,040

เงินประจาตาแหน่ง

57,000

60,000

30,000

18,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

10,000

5,000

เงินเดือนพนักงาน

งบดาเนินงาน

953,160

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

282,600
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

215,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
งบกลาง

งบกลาง

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,362,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

525,000

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

120,000

1,490,400

1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

1,257,500

4,290,260

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

84,000

88,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

139,680

405,780

4,240,056

7,714,765

282,000

447,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

50,000

75,000

ค่าเบี้ยประชุม

10,000

10,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
งบดาเนินงาน

1,017,600
120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

ค่าตอบแทน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน

72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,400,000

770,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

25,000

10,000

10,000

90,000

200,000

620,000

90,000

30,000

80,000

200,000

130,000

617,000

55,000

50,000

30,000

40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ฯ
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ
ค่่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ การจัด
นิทรรศการ ประกวด
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

งบดาเนินงาน

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

593,600
200,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

280,000

10,000

15,000

200,000
30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000

130,000

5,000

80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000

15,000

25,000

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000

80,000
250,000

วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

150,000

50,000
150,000

5,000

20,000

หน้า : 4/10

วันที่พิมพ์ : 24/5/2560 13:10:25

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

505,000

515,000

ค่าเช่าบ้าน

144,000

216,000

85,000

225,000

240,000

1,180,000

1,125,000

5,322,000

83,000

83,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ ฯ
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ
ค่่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ การจัด
นิทรรศการ ประกวด
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

งบดาเนินงาน

175,000

150,000

เงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

593,600
170,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

150,000

860,000
45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

110,000

375,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000

270,000

10,000

190,000

130,000

635,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000
100,000

275,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
450,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

ค่าวัสดุ

100,000

วัสดุก่อสร้าง

150,000

วัสดุสานักงาน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
30,000

981,095

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

10,000

5,000

3,000

2,000

5,000

5,000

50,000

20,000

30,000

20,000

30,000

5,000

10,000

งบดาเนินงาน

วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

450,000

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้พนักงาน
เก้าอี้พนักงานระดับ 7

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกบานเลื่อนสอง
บาน

9,000

ตู้เก็บเอกสาร 15
ลิ้นชัก

4,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าวัสดุ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
10,000

รวม

590,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

981,095

วัสดุการเกษตร

115,000

วัสดุก่อสร้าง

150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

10,000

25,000

180,000

300,000

30,000

75,000

งบดาเนินงาน

วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

10,000
60,000

60,000

710,000

1,180,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

60,000

60,000

เก้าอี้พนักงาน

7,000

7,000

เก้าอี้พนักงานระดับ 7

4,500

4,500

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้กระจกบานเลื่อนสอง
บาน

9,000

ตู้เก็บเอกสาร 15
ลิ้นชัก

4,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

4,500

4,500

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้

11,000

11,000

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

6,500

6,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล * ราคา
21,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) ราคา 29,000
บาท

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น ราคา 22,000
บาท
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ราคา 7,900 บาท

งบลงทุน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน น้า
เย็น

18,000

พัดลมเพดาน

28,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด

500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

10,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหน้าวัด
พรหมสุวรรณ

1,190,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ราคา 22,000 บาท

22,000

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล * ราคา
21,000 บาท

21,000

21,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) ราคา 29,000
บาท

29,000

29,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น ราคา 22,000
บาท

22,000

22,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ราคา 7,900 บาท

7,900

7,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน น้า
เย็น

18,000

พัดลมเพดาน

28,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด

500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยหน้าวัด
พรหมสุวรรณ

1,190,000

หน้า : 9/10

วันที่พิมพ์ : 24/5/2560 13:10:25

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสลพร้อมราง
ระบายน้าสองข้าง ซอย
ประกอบกิจ

1,720,000

3. โครงการขยายเขต
ประปาสามแยกป้อม
ตารวจ - ช่องตาพระยา

283,000

4. โครงการขยาย
ถนน คสล. ข้างโรง
พยาบาลตาพระยา

552,000

รายจ่ายอื่น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

100,000

เงินอุดหนุนเอกชน

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

190,000
รวม

4,642,400

2,590,000

150,000
1,077,600

8,145,689

100,000

3,399,320

1,926,000

60,000

5,742,015

3,327,700

หน้า : 10/10

วันที่พิมพ์ : 24/5/2560 13:10:25

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสลพร้อมราง
ระบายน้าสองข้าง ซอย
ประกอบกิจ

1,720,000

3. โครงการขยายเขต
ประปาสามแยกป้อม
ตารวจ - ช่องตาพระยา

283,000

4. โครงการขยาย
ถนน คสล. ข้างโรง
พยาบาลตาพระยา

552,000

รายจ่ายอื่น

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

130,000
20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม

30,000

2,356,000

12,975,276

42,000,000

