
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 109,700

ค่าชําระดอกเบีย 595,500

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 378,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 285,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,731,530

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,071,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

572,530

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,584,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 193,920 1,400,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 109,700

ค่าชําระดอกเบีย 595,500

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 378,000

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 285,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,731,530

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,071,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

572,530

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,584,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,313,280 1,313,280

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,280,340 711,840 617,640 4,204,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 84,000 151,200

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  09:44:21 หน้า : 2/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 166,620

เงินเดือนพนักงาน 252,240 1,001,520 289,080 1,055,320

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 210,840 232,920 258,000 481,800

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 51,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000 30,000 17,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 61,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 745,000 2,010,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

1.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการดําเนินงาน
ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญๆ

1.โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 90,000

1.โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในท้องถิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 226,980 60,420 20,040 474,060

เงินเดือนพนักงาน 2,680,320 346,560 5,686,360 11,311,400

เงินวิทยฐานะ 109,200 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 262,560 990,600 2,436,720

เงินประจําตําแหน่ง 30,000 270,000 411,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,000 29,800 106,800

ค่าเบียประชุม 40,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 14,000 44,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 174,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 33,000 104,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 865,000 926,000 4,546,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 32,000 142,000

1.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการดําเนินงาน
ตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญๆ

75,000 75,000

1.โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 90,000

1.โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อและไม่
ติดต่อในท้องถิน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการส่งเสริมสืบ
สานจารีตประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้อง
ถิน

250,000

1.โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงข้อมูล จปฐ. 20,000

2.ค่าใช้จ่ายโครงการ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย

2.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายท้องถินและ
กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ให้แก่เจ้าหน้าทีหรือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

2.โครงการค่ายบําบัด
ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด 15,000

2.โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

190,000

2.โครงการจัดงานบุญ
มหาชาติ 400,000

2.โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 5,000

2.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการออกกําลัง
กายและสร้างเสริม
สุขภาพของเด็ก 
(อนุบาลเกมส์)

3.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการต่อต้านการ
ทุจริตแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงานของเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการส่งเสริมสืบ
สานจารีตประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้อง
ถิน

250,000

1.โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงข้อมูล จปฐ. 20,000

2.ค่าใช้จ่ายโครงการ
สงเคราะห์ผู้ประสบ
สาธารณภัย

50,000 50,000

2.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายท้องถินและ
กฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ให้แก่เจ้าหน้าทีหรือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

5,000 5,000

2.โครงการค่ายบําบัด
ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด 15,000

2.โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

190,000

2.โครงการจัดงานบุญ
มหาชาติ 400,000

2.โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 5,000

2.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000 20,000

2.โครงการออกกําลัง
กายและสร้างเสริม
สุขภาพของเด็ก 
(อนุบาลเกมส์)

20,000 20,000

3.ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการต่อต้านการ
ทุจริตแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงานของเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการคุณธรรม 
นําความรู้ในโรงเรียน
วิถีพุทธ

3.โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ
3.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและ/หรือจัดตัง 
อปพร.

4.โครงการฝึกอบรมผู้
จําหน่ายสินค้าและ
บริการ ตลาดสด
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

40,000

4.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
สตรี และผู้พิการ

20,000

4.โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพของครอบ
ครัวสู่การเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของเด็ก
และผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

5.โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลตําบลดง
มะไฟ

45,000

5.โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

80,000

5.โครงการสายใยรัก
สัมพันธ์ครอบครัว
6.โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการคุณธรรม 
นําความรู้ในโรงเรียน
วิถีพุทธ

25,000 25,000

3.โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

2,000 2,000

3.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและ/หรือจัดตัง 
อปพร.

95,000 95,000

4.โครงการฝึกอบรมผู้
จําหน่ายสินค้าและ
บริการ ตลาดสด
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

40,000

4.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
สตรี และผู้พิการ

20,000

4.โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพของครอบ
ครัวสู่การเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของเด็ก
และผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

20,000 20,000

5.โครงการจัดตังศูนย์
ปฏิบัติการแพทย์ฉุก
เฉินเทศบาลตําบลดง
มะไฟ

45,000

5.โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

80,000

5.โครงการสายใยรัก
สัมพันธ์ครอบครัว 5,000 5,000

6.โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนหรือจัดตังลูก
เสือชาวบ้าน

30,000

6.โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

7.โครงการธนาคาร
ขยะชุมชน 20,000

7.โครงการสายใย
ครอบครัวเกษตรพอ
เพียง

8.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ยุวชนภาค
ฤดูร้อน
9.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการเตรียมการ
รับ-ส่งเสด็จฯ

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนหรือจัดตังลูก
เสือชาวบ้าน

30,000

6.โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

7.โครงการธนาคาร
ขยะชุมชน 20,000

7.โครงการสายใย
ครอบครัวเกษตรพอ
เพียง

5,000 5,000

8.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ยุวชนภาค
ฤดูร้อน

50,000 50,000

9.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,118,300 3,118,300

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 180,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

330,000 330,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระเกียรติ 200,000 200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000 50,000

โครงการเตรียมการ
รับ-ส่งเสด็จฯ 30,000 30,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

3,000 3,000

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  09:44:21 หน้า : 10/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 40,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 95,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 90,000 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 300,000 103,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 90,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 28,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 280,000 5,000 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

ชุดโซฟา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและ
ปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

3,000 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 145,000 280,000 815,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 30,000 50,000 190,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000 125,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 30,000 165,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 100,000 180,000 938,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 30,000 245,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 45,000 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,360,510 1,360,510

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 55,000 45,000 130,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 250,000 358,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 5,000 95,600 100,600

ค่าไฟฟ้า 200,000 600,000 1,090,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 104,000 119,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 15,600 15,600

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 336,000 336,000

ชุดโซฟา 25,000 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค

เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. เครืองตัดเหล็ก

2. เครืองเชือมเหล็ก

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 13,000

ตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 25,000

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อืน

ชุดเครืองเล่นสนาม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดหารถฉุกเฉิน 
(EMS) พร้อมอุปกรณ์ 1,000,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1.จัดหาสายส่งนําดับ
เพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยปรีชา 59,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค 21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 12,000 12,000

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,800 5,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. เครืองตัดเหล็ก 18,000 18,000

2. เครืองเชือมเหล็ก 10,000 10,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 13,000

ตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นยา 25,000

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อืน

ชุดเครืองเล่นสนาม 41,000 41,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดหารถฉุกเฉิน 
(EMS) พร้อมอุปกรณ์ 1,000,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1.จัดหาสายส่งนําดับ
เพลิง 40,000 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยปรีชา 59,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อระบาย
นําแบบมีบ่อพัก ซอย
นายวินัย ศรีครินทร์

285,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

239,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนิพล ดี
รักษา

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 4,930 45,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 250,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 12,000

รวม 12,878,860 1,256,000 1,423,800 1,185,000 155,000 4,407,770 592,080 5,454,420
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อระบาย
นําแบบมีบ่อพัก ซอย
นายวินัย ศรีครินทร์

285,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ

239,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนิพล ดี
รักษา

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 49,930

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 250,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,800,000 1,812,000

รวม 13,060,850 1,866,380 14,311,840 56,592,000
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