
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 172,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 123,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 662,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 65,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,591,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

290,000

สํารองจ่าย 134,480

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 144,360 312,000 584,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,060 9,360 13,860

เงินเดือนพนักงาน 293,880 330,060 895,740 311,580 789,500 235,020

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,600 22,600 4,000 5,800

ค่าเบียประชุม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 172,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 123,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 662,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 65,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 7,591,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

290,000

สํารองจ่าย 134,480

เบียยังชีพคนพิการ 1,920,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 1,256,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 62,280

เงินเดือนพนักงาน 3,668,460 6,524,240

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 174,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 93,000

ค่าเบียประชุม 28,800 28,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 42,000 114,000 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 3,000 5,000 3,000 3,000 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 6,000 6,000 400,000 6,000 102,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 10,000 30,000 15,000 30,000 20,000

โครงการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 30,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง
โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดทําข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวตําบล
บ้านสาง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน / แผนพัฒนา
หมู่บ้านประจําปี พ.ศ
.2561

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,000 45,000

ค่าเช่าบ้าน 354,000 624,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,200,000 2,750,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 44,000 94,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 315,000

โครงการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 30,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง 100,000 100,000

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 20,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 10,000

โครงการจัดทําข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวตําบล
บ้านสาง

10,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน / แผนพัฒนา
หมู่บ้านประจําปี พ.ศ
.2561

5,000 5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการบริหารจัดการ
นําเสียจากโรงงานปลา
ส้ม

6,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 12,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

6,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40,000

โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายพิทักษ์ สิทธิเด็ก 
สตรี และเยาวชน

6,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ตําบลบ้านสาง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลื่อน
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.)

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายด้าน
การพัฒนาสังคม

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

110,000 110,000

โครงการบริหารจัดการ
นําเสียจากโรงงานปลา
ส้ม

6,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 12,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

6,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40,000

โครงการพัฒนาเครือ
ข่ายพิทักษ์ สิทธิเด็ก 
สตรี และเยาวชน

6,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ตําบลบ้านสาง

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลื่อน
เครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะทํางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.)

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายด้าน
การพัฒนาสังคม

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัด
จ้างอําเภอเมืองพะเยา
โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่นๆ

100,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเด็ก
และเยาวชนเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ

40,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและกําจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชือรา

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันกําจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลบ้านสาง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานบวงสรวงพ่อขุน
งําเมือง

10,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันปิยมหาราช 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัด
จ้างอําเภอเมืองพะเยา

15,000 15,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่นๆ

100,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเด็ก
และเยาวชนเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ

40,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและกําจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชือรา

10,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันกําจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาติ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลบ้านสาง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนิน
งานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานบวงสรวงพ่อขุน
งําเมือง

10,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันปิยมหาราช 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

359,400

โครงการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้
ดูแลเด็ก และผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

50,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา

10,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์

15,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
นําพระธาตุวัดโบสถ์

6,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
นําพระธาตุวัดศรีบุญ
เรือง (ม.1 วัดบ้านสาง
ใต้)

6,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

6,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านสาง

6,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

359,400

โครงการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้
ดูแลเด็ก และผู้
ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านสาง

6,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

50,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา

10,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์

15,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
นําพระธาตุวัดโบสถ์

6,000

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
นําพระธาตุวัดศรีบุญ
เรือง (ม.1 วัดบ้านสาง
ใต้)

6,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

6,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านสาง

6,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 15,000 15,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 200,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 475,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 100,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 190,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 45,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 200,000 450,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 475,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 300,000 300,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 310,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

21,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

22,000

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 
1

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครื่องตบดิน 21,000

ค่าจัดซือเครื่องตัด
คอนกรีต 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดเครื่องดับเพลิง 79,800

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง (421000)

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 67,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 760,000

รวม 11,169,580 398,880 222,000 679,080 2,728,700 545,080 3,225,160 764,620
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

22,000

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 
1

44,000 44,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครื่องตบดิน 21,000

ค่าจัดซือเครื่องตัด
คอนกรีต 10,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดเครื่องดับเพลิง 79,800

หัวฉีดนําดับเพลิงแบบ
ด้ามปืน 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง (421000)

200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 12,000 12,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 67,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 760,000

รวม 11,266,900 31,000,000
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