
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 500,000

คาชําระหนี้เงินกู 2,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

378,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,694,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. 39,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 500,000

คาชําระหนี้เงินกู 2,400,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 25,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

378,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,694,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 120,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. 39,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:12:50 หนา : 2/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,512,060 1,204,730 570,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

6,123,680 3,133,152 650,000

เงินประจําตําแหนง 348,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

165,100 7,392 3,000

เงินวิทยฐานะ 428,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 140,000 18,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

150,000 20,000 20,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,583,100 6,869,890

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

927,120 10,833,952

เงินประจําตําแหนง 60,000 468,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

70,950 246,442

เงินวิทยฐานะ 428,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 9,000 167,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 35,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

20,000 210,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

16,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 60,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 3,230,000 420,000 120,000

คาใชจายการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติย์ทรง
เป็นประมุข

5,900

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

260,000 100,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

20,000 46,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 50,000 460,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 500,000 1,177,944 5,447,944

คาใชจายการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติย์ทรง
เป็นประมุข

5,900

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 420,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

คาใชจายเพื่อสนับสนุน
คาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่น

20,000

คาใชจายสําหรับพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครู

20,000

โครงการกําจัดขยะมีพิษ
และขยะอันตราย

20,000

โครงการจัดการขยะตน
ทางเพื่อลดปัญหาขยะ
ชุมชน

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

25,000

โครงการจัดทําแผนแม
บทชุมชน

25,000

โครงการจัดวันเด็กแหง
ชาติ

100,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และรณรงค์ชวงป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000

คาใชจายเพื่อสนับสนุน
คาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่น

20,000

คาใชจายสําหรับพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครู

20,000

โครงการกําจัดขยะมีพิษ
และขยะอันตราย

20,000

โครงการจัดการขยะตน
ทางเพื่อลดปัญหาขยะ
ชุมชน

10,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

25,000

โครงการจัดทําแผนแม
บทชุมชน

25,000

โครงการจัดวันเด็กแหง
ชาติ

100,000

โครงการตั้งจุดตรวจ
และรณรงค์ชวงป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตานภัยหนาว
แกผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส

50,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ

20,000

โครงการธนาคารขยะ 20,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนยอย

15,000

โครงการป้องกันภัยและ 
ควบคุมโรคในทองถิ่น

150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานผูบริหารทอง
ถิ่นพนักงานพนักงาน
จาง

300,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนหาง ไกลยาเสพ
ติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตานภัยหนาว
แกผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส

50,000

โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ

20,000

โครงการธนาคารขยะ 20,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการชุมชนยอย

15,000

โครงการป้องกันภัยและ 
ควบคุมโรคในทองถิ่น

150,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานผูบริหารทอง
ถิ่นพนักงานพนักงาน
จาง

300,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนหาง ไกลยาเสพ
ติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูในการป้องกัน
และซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(อัคคีภัย)

50,000

โครงการรป้องกันและ
แกไข ปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

125,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม 1. ชุมชนผัก
สวนครัวรั้วกินได 2. 
ครอบครัวผักสวนครัวรั้ว
กินได 3. ศูนย์เรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 4. 
ครอบครัวเศรษฐกิจพอ
เพียง 5. จัดทําบัญชีเงิน
ออม 6. แมสูชีวิต

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน กลุมอาชีพ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให
ความรูในการป้องกัน
และซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(อัคคีภัย)

50,000

โครงการรป้องกันและ
แกไข ปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

125,000

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรม 1. ชุมชนผัก
สวนครัวรั้วกินได 2. 
ครอบครัวผักสวนครัวรั้ว
กินได 3. ศูนย์เรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 4. 
ครอบครัวเศรษฐกิจพอ
เพียง 5. จัดทําบัญชีเงิน
ออม 6. แมสูชีวิต

30,000 30,000

โครงการสงเสริม สนับ
สนุน กลุมอาชีพ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาตอตานยา
เสพติด

โครงการสงเสริมการใช
สารชีวอินทรีย์ในการ
ป้องกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องตน

25,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทําปุย
ชีวภาพ

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ดนตรี  พื้น
เมือง

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

306,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาตอตานยา
เสพติด

80,000 80,000

โครงการสงเสริมการใช
สารชีวอินทรีย์ในการ
ป้องกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช

30,000 30,000

โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องตน

25,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการทําปุย
ชีวภาพ

25,000 25,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

30,000

โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ดนตรี  พื้น
เมือง

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

306,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:12:51 หนา : 14/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารการ
ศึกษา

203,400

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

926,100

โครงการสํารวจขอมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข บา

โครงการอบรมสงเสริม
และ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ สูงวัย
สุขภาพดี

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูในการป้องกันและชวย
แหลือเด็กจมน้ํา

20,000

เงินคาประกันภัยรถยนต์
ราชการ

10,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:12:51 หนา : 15/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารการ
ศึกษา

203,400

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

926,100

โครงการสํารวจขอมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข บา

20,000 20,000

โครงการอบรมสงเสริม
และ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ สูงวัย
สุขภาพดี

50,000

โครงการอบรมใหความ
รูในการป้องกันและชวย
แหลือเด็กจมน้ํา

20,000

เงินคาประกันภัยรถยนต์
ราชการ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น หลัก
สูตรทบทวน

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 30,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 2,102,072

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 80,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น หลัก
สูตรทบทวน

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 350,000 500,000 850,000

วัสดุการเกษตร 60,000 60,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 220,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 42,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,142,072

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 30,000 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 160,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 500,000 700,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 50,000 400,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 11,000 2,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

24,000 36,000

คาไฟฟ้า 500,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

เครื่องปรับอากาศ 79,600 79,600 29,600

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 3,000 1,000 18,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000 80,000

คาไฟฟ้า 600,000 1,140,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000 22,000

เครื่องปรับอากาศ 188,800

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000 15,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

5,200 5,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกลอง  
CCTV

495,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

2,600 2,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18หนา/นาที)

2,600

ตูเอกสาร ตูเหล็ก 2 
บานทึบ

เทปวัดระยะทาง 
Stainless Steel

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกลอง  
CCTV

495,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

44,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนตบุก 
สําหรับประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์

5,200

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18หนา/นาที)

2,600

ตูเอกสาร ตูเหล็ก 2 
บานทึบ

11,000 11,000

เทปวัดระยะทาง 
Stainless Steel

10,000 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมูบาน  บานทุง
อินทร์แปลง  หมูที่  11

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางถนนภายในหมู
บาน  บานหวยโมง  หมู
ที่  10

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางถนนสายสีสุก
นอย - ถ้ํางูเหลือม  บาน
สีสุก  หมูที่  5

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนองเดื่อ) 
(ชวงที่  2)  บานทาวารี  
หมูที่  6

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนอง
หอย)  (ชวงที่ 2) บาน
ทาวารี   หมูที่  6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมูบาน  บานทุง
อินทร์แปลง  หมูที่  11

153,000 153,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางถนนภายในหมู
บาน  บานหวยโมง  หมู
ที่  10

310,000 310,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางถนนสายสีสุก
นอย - ถ้ํางูเหลือม  บาน
สีสุก  หมูที่  5

327,000 327,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนองเดื่อ) 
(ชวงที่  2)  บานทาวารี  
หมูที่  6

118,000 118,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนอง
หอย)  (ชวงที่ 2) บาน
ทาวารี   หมูที่  6

109,000 109,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร (ผาผัก
หวาน)  บานภูตะคาม  
หมูที่  2

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร (ภูหินฮาว)  
บานทาดินแดงพัฒนา  
หมูที่ 12

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  ถนนเสน
รอบวัดภูนางเลิศ  บาน
หนองลุมพุก  หมูที่  7

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  (โคกหินงาม)   
บานคํากาว  หมูที่  4

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  (รอบป่าชา)  
บานคํากาว  หมูที่  4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร (ผาผัก
หวาน)  บานภูตะคาม  
หมูที่  2

101,000 101,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร (ภูหินฮาว)  
บานทาดินแดงพัฒนา  
หมูที่ 12

124,000 124,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลําลอง  ถนนเสน
รอบวัดภูนางเลิศ  บาน
หนองลุมพุก  หมูที่  7

110,000 110,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  (โคกหินงาม)   
บานคํากาว  หมูที่  4

107,000 107,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  (รอบป่าชา)  
บานคํากาว  หมูที่  4

223,000 223,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564  15:12:51 หนา : 26/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  บานเจริญชัย   
หมูที่  9

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  บานทุงสวรรค์  
หมูที่  13

โครงการกอสรางทํานบ
ดินพรอมทอระบายน้ํา  
ลําหวยอางมโนราห์  
บานคํากาว  หมูที่  4

โครงการกอสรางเรือน
รับรองพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา

โครงการกอสรางโรง
จอดรถภายในเทศบาล
ตําบลทาศิลา

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตหนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาศิลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  บานเจริญชัย   
หมูที่  9

205,000 205,000

โครงการกอสรางถนน
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  บานทุงสวรรค์  
หมูที่  13

205,000 205,000

โครงการกอสรางทํานบ
ดินพรอมทอระบายน้ํา  
ลําหวยอางมโนราห์  
บานคํากาว  หมูที่  4

500,000 500,000

โครงการกอสรางเรือน
รับรองพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา

500,000 500,000

โครงการกอสรางโรง
จอดรถภายในเทศบาล
ตําบลทาศิลา

500,000 500,000

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตหนาอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
ทาศิลา

228,000 228,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตอาคารเอนก
ประสงค์  เทศบาล
ตําบลทาศิลา

โครงการกอสรางหองน้ํา 
- หองสวม  สนามกีฬา
เทศบาลตําบลทาศิลา

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ําลนประชาอาสา  
บานอุดมพัฒนา  หมูที่  
8

โครงการปรับปรุงหอง
น้ําดานหลังอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลทา
ศิลา

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในเขตสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานทา
ศิลา  หมูที่  1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตอาคารเอนก
ประสงค์  เทศบาล
ตําบลทาศิลา

218,000 218,000

โครงการกอสรางหองน้ํา 
- หองสวม  สนามกีฬา
เทศบาลตําบลทาศิลา

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงฝาย
น้ําลนประชาอาสา  
บานอุดมพัฒนา  หมูที่  
8

288,000 288,000

โครงการปรับปรุงหอง
น้ําดานหลังอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลทา
ศิลา

49,000 49,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในเขตสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา

199,900 199,900

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานทา
ศิลา  หมูที่  1

285,000 285,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานทุง
อินทร์แปลง  หมูที่  11

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานภู
ตะคาม  หมูที่  2

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรัง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนอง
หอย)  บานทาวารี  หมู
ที่  6

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรัง เขาสูพื้นที่
การเกษตร  เสนคําตา
นา - หวยบง  บานชัย
ชนะ  หมูที่  3

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรังเป็นชวง ๆ  
ถนนภายในหมูบาน 
บานหนองลุมพุก หมูที่  
7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานทุง
อินทร์แปลง  หมูที่  11

140,000 140,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา  คสล.พรอมบอพัก  
ภายในหมูบาน  บานภู
ตะคาม  หมูที่  2

184,000 184,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรัง  เขาสูพื้นที่
การเกษตร  (หนอง
หอย)  บานทาวารี  หมู
ที่  6

109,000 109,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรัง เขาสูพื้นที่
การเกษตร  เสนคําตา
นา - หวยบง  บานชัย
ชนะ  หมูที่  3

185,000 185,000

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรังเป็นชวง ๆ  
ถนนภายในหมูบาน 
บานหนองลุมพุก หมูที่  
7

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรังเป็นชวงๆเขา
สูพื้นที่การเกษตร  (คํา
อิหนอม)  บานทาดิน
แดงพัฒนา  หมูที่  12

โครงการเสริมผิวถนนลง
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร เสนคําขา  บาน
ชัยชนะ หมูที่  3

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลทาศิลา

3,851,400

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครง การพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

260,000

รวม 20,681,860 18,814,880 1,119,600 13,180,246 584,600 1,778,600 50,000 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการเสริมผิวจราจร
ลงดินลูกรังเป็นชวงๆเขา
สูพื้นที่การเกษตร  (คํา
อิหนอม)  บานทาดิน
แดงพัฒนา  หมูที่  12

100,000 100,000

โครงการเสริมผิวถนนลง
ดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร เสนคําขา  บาน
ชัยชนะ หมูที่  3

145,000 145,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลทาศิลา

3,851,400

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครง การพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

260,000

รวม 150,000 10,371,270 265,000 2,938,944 70,000,000
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