
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,420,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. 39,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

คาชําระหนี้เงินต้น 2,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

378,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

540,000

สํารองจาย 300,190

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,420,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. 39,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

คาชําระหนี้เงินต้น 2,400,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

378,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,800,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

540,000

สํารองจาย 300,190

เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,387,600 545,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

110,000 26,500

เงินเดือนพนักงาน 466,800 587,000

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหนง 60,000 18,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 10,000

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 20,000

คาเชาบ้าน 9,000 18,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,068,000 3,271,000 6,272,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 15,900 15,900

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

90,000 251,200 477,700

เงินเดือนพนักงาน 2,840,000 6,092,800 9,986,600

เงินวิทยฐานะ 300,000 300,000

เงินประจําตําแหนง 348,000 426,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,000 46,000

คาเบี้ยประชุม 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 60,000 120,000

คาเชาบ้าน 190,000 217,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000 35,000

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 950,000 400,000 100,000

เงินคาประกันภัยรถยนต์
ราชการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติย์ทรง
เป็นประมุข

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 2,200,000 3,750,000

เงินคาประกันภัยรถยนต์
ราชการ

10,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติย์ทรง
เป็นประมุข

5,000 5,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

60,000 60,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

40,000 160,000 260,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเพื่อสนับสนุน
คาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

คาใช้จายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

คาซอมแซมถนน
ลูกรัง,คอนกรีต,ลาดยาง

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

35,000

โครงการจัดการขยะต้น
ทาง เพื่อลดปัญหาขยะ
ชุมชน

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

25,000

โครงการจัดทําแผนแม
บทชุมชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายเพื่อสนับสนุน
คาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

20,000 20,000

คาใช้จายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครู

20,000 20,000

คาซอมแซมถนน
ลูกรัง,คอนกรีต,ลาดยาง

50,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

35,000

โครงการจัดการขยะต้น
ทาง เพื่อลดปัญหาขยะ
ชุมชน

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

50,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

25,000

โครงการจัดทําแผนแม
บทชุมชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการต้านภัยหนายผู้
สูงอายุ-คนพิการ ผู้ด้วย
โอกาสทางสังคม

50,000

โครงการเตรียมรับ
เสด็จฯ

โครงการธนาคารขยะ 20,000

โครงการประชุม/อบรม
คณะกรรมการชุมชน

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

35,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการต้านภัยหนายผู้
สูงอายุ-คนพิการ ผู้ด้วย
โอกาสทางสังคม

50,000

โครงการเตรียมรับ
เสด็จฯ

20,000 20,000

โครงการธนาคารขยะ 20,000

โครงการประชุม/อบรม
คณะกรรมการชุมชน

15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

200,000 200,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

35,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000 50,000

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนกลุม
อาชีพ กลุมสตรี กลุม
ออมทรัพย์ กลุมเยาวชน 
ชมรมผู้สูงอายุหรือกลุม
ตางๆ ในตําบลทาศิลา

60,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารการ
ศึกษา

โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหารท้อง
ถิ่นและพนักงาน
เทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนกลุม
อาชีพ กลุมสตรี กลุม
ออมทรัพย์ กลุมเยาวชน 
ชมรมผู้สูงอายุหรือกลุม
ตางๆ ในตําบลทาศิลา

60,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

311,100 311,100

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารการ
ศึกษา

206,790 206,790

โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหารท้อง
ถิ่นและพนักงาน
เทศบาล

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ "สูงวัยสุขภาพ
ดี"

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000 80,000 100,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกอสร้าง 300,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 2,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ "สูงวัยสุขภาพ
ดี"

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

896,700 896,700

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 230,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 40,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 280,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

380,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,107,820 2,107,820

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกอสร้าง 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 20,000 42,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 170,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

คาไฟฟ้า 500,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,000 3,000 1,000

คาบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเสียงสนาม
กลางแจ้ง

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 3,200

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 
Stainless Steel

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
สะพายบา 4 จังหวะ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

36,000 40,000 86,000

คาไฟฟ้า 20,000 350,000 870,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 13,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเสียงสนาม
กลางแจ้ง

99,600 99,600

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

13,000 13,000

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 3,200

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 
Stainless Steel

5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
สะพายบา 4 จังหวะ

17,200 17,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:35:20 หน้า : 16/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
โทรโขงแบบเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

36,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

จัดซื้อรถบรรทุก (รถเพื่อ
การเกษตร)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทาง
ขึ้น-ลงอาคารสําหรับผู้
พิการ ภายในสํานัก
เทศบาลตําบลทาศิลา

70,000

โครงการกอสร้างห้อง
น้ํา-ห้องส้วม ภายใน
เทศบาลตําบลทาศิลา

350,000

โครงการกอสร้างหอ
พระ ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา

115,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
โทรโขงแบบเอนก
ประสงค์

7,000 7,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง

36,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 
12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1,364,000 1,364,000

จัดซื้อรถบรรทุก (รถเพื่อ
การเกษตร)

250,000 250,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทาง
ขึ้น-ลงอาคารสําหรับผู้
พิการ ภายในสํานัก
เทศบาลตําบลทาศิลา

70,000

โครงการกอสร้างห้อง
น้ํา-ห้องส้วม ภายใน
เทศบาลตําบลทาศิลา

350,000

โครงการกอสร้างหอ
พระ ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา

115,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในเทศบาลตําบลทาศิลา

68,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านคําก้าว (ถนน
ทิศตะวันตก) บ้านคํา
ก้าว หมูที่ 4

202,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านเจริญชัย หมู
ที่ 9

308,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านชัยชนะ หมูที่ 
3

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทาดินแดง
พัฒนา หมูที่ 12

461,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในเทศบาลตําบลทาศิลา

68,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านคําก้าว (ถนน
ทิศตะวันตก) บ้านคํา
ก้าว หมูที่ 4

202,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านเจริญชัย หมู
ที่ 9

308,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านชัยชนะ หมูที่ 
3

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทาดินแดง
พัฒนา หมูที่ 12

461,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทุงสวรรค์ หมู
ที่ 13

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทุงอินทร์
แปลง  หมูที่ 11

279,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านภูตะคาม หมู
ที่ 2

209,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านสีสุก หมูที่ 5

205,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหนองลุมพุก 
หมูที่ 7

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านห้วยโมง หมูที่ 
10

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทุงสวรรค์ หมู
ที่ 13

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านทุงอินทร์
แปลง  หมูที่ 11

279,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านภูตะคาม หมู
ที่ 2

209,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านสีสุก หมูที่ 5

205,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหนองลุมพุก 
หมูที่ 7

200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านห้วยโมง หมูที่ 
10

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 1 ถนนด้านทิศ
ใต้) หมูที่ 8

340,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 2 ถนนด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้) หมูที่ 
8

183,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลําลอง  บ้านทาดิน
แดงพัฒนา หมูที่ 12

114,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลําลอง เส้นชัยชนะ– 
ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู
ที่ 3

135,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศาลาประชาคม 
บ้านทุงอินทร์แปลง หมู
ที่ 11

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 1 ถนนด้านทิศ
ใต้) หมูที่ 8

340,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 2 ถนนด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้) หมูที่ 
8

183,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลําลอง  บ้านทาดิน
แดงพัฒนา หมูที่ 12

114,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลําลอง เส้นชัยชนะ– 
ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู
ที่ 3

135,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศาลาประชาคม 
บ้านทุงอินทร์แปลง หมู
ที่ 11

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสี่
แยกสีสุก–ทุงสวรรค์ 
บ้านสีสุก หมูที่ 5,บ้าน
ทุงสวรรค์ หมูที่ 13

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงจอดรถเทศบาล
ตําบลทาศิลา

39,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สําหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

154,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง  เส้นคํา
พอก–ห้วยก้านเหลือง 
บ้านเจริญชัย หมูที่ 9

100,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง ถนนบ้านทา
วาร–ีบ้านคําเลาะ สน.ถ. 
17-007 บ้านทาวารี หมู
ที่ 6

114,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง เส้นเจริญ
ชัย-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสี่
แยกสีสุก–ทุงสวรรค์ 
บ้านสีสุก หมูที่ 5,บ้าน
ทุงสวรรค์ หมูที่ 13

100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงจอดรถเทศบาล
ตําบลทาศิลา

39,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
สําหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

154,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง  เส้นคํา
พอก–ห้วยก้านเหลือง 
บ้านเจริญชัย หมูที่ 9

100,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง ถนนบ้านทา
วาร–ีบ้านคําเลาะ สน.ถ. 
17-007 บ้านทาวารี หมู
ที่ 6

114,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง เส้นเจริญ
ชัย-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง เส้นห้วย
โมง-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

100,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรังภายในหมู
บ้านห้วยโมง หมูที่ 10

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลทาศิลา

รวม 22,322,650 2,067,400 150,000 180,000 65,000 7,720,700 1,616,500 480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรัง เส้นห้วย
โมง-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

100,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงหินลูกรังภายในหมู
บ้านห้วยโมง หมูที่ 10

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลทาศิลา

3,668,000 3,668,000

รวม 11,969,410 415,000 19,013,340 66,000,000
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