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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

373,300

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

142,225

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4,531,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

296,800

สารองจ่าย

299,183

เบี้ยยังชีพคนพิการ

954,400

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน

12,000
591,120

เงินอื่นๆ
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม

42,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศึกษา

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

142,225

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,531,800

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

296,800

สารองจ่าย

299,183

เบี้ยยังชีพคนพิการ

954,400
120,000

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

1,528,560

1,998,510

6,000

6,000

60,000

151,980

223,980

356,160

2,234,520

3,181,800

84,000

84,000

42,000

210,000

294,000

4,800

64,700

69,500

20,000

20,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

361,950

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินอื่นๆ
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
งบดาเนินงาน

รวม
373,300

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

ค่าเช่าบ้าน

70,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

1,253,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

15,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ต่าง ๆ

35,000

โครงการ 5 ธันวามหา
ราช
โครงการแข่งขันกีฬา
ตาบล "สานสัมพันธ์ท่า
กว้างคัพ" ครั้งที่ 4
โครงการค่ายอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ของ
เยาวชน
โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

288,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

80,000

90,000

156,000

262,800

30,000

30,000

405,580

1,946,980

100,000

100,000

10,000

10,000

80,000

125,000

50,000

50,000

100,000

155,000

30,000

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ต่าง ๆ

20,000

โครงการ 5 ธันวามหา
ราช
โครงการแข่งขันกีฬา
ตาบล "สานสัมพันธ์ท่า
กว้างคัพ" ครั้งที่ 4
โครงการค่ายอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ประสบการณ์ของ
เยาวชน
โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

130,000

130,000

3,000

3,000

100,000

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

80,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
โครงการชุมชนพอ
เพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการตลาดนัด
ความรู้และความ
สามารถของเด็กและ
เยาวชน
โครงการตาบลท่ากว้าง
ปลอดภัย ห่างไกล โรค
พิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการนากลุ่มพลัง
มวลชนเข้าร่วม
โครงการตามภารกิจ
หน้าที่
โครงการบริหารสถาน
ศึกษา
โครงการป้องกันไข้
เลือดออก
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลท่ากว้าง
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัด
ทาแผนชุมชน
โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอก
ควันไฟป่า

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน

80,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

20,000

20,000

โครงการชุมชนพอ
เพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตลาดนัด
ความรู้และความ
สามารถของเด็กและ
เยาวชน

20,000

90,000

90,000

โครงการตาบลท่ากว้าง
ปลอดภัย ห่างไกล โรค
พิษสุนัขบ้า

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

20,000

20,000

โครงการนากลุ่มพลัง
มวลชนเข้าร่วม
โครงการตามภารกิจ
หน้าที่

15,000

15,000

โครงการบริหารสถาน
ศึกษา

289,000

289,000

โครงการป้องกันไข้
เลือดออก
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

20,000

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตาบลท่ากว้าง

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัด
ทาแผนชุมชน

10,000

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอก
ควันไฟป่า

10,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรขององค์กร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มต่างๆใน
ตาบลท่ากว้าง

140,000

โครงการฝึกอบรม
เอดส์และยาเสพติด

30,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

19,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตาบลท่ากว้าง

50,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล (7 วัน
อันตราย)
โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ
โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาประชาคม
ต้านยาเสพติดอาเภอ
สารภี
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลท่ากว้าง
โครงการสืบสานประ
เพณียี่เป็ง

30,000

10,000

100,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง หลังบ้านพอเพียง
โครงการอบรมธรรมะ
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

14,000
50,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรขององค์กร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

50,000

รวม

50,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มต่างๆใน
ตาบลท่ากว้าง

140,000

โครงการฝึกอบรม
เอดส์และยาเสพติด

30,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

19,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ตาบลท่ากว้าง

50,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล (7 วัน
อันตราย)
โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ

20,000

20,000

30,000

30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาประชาคม
ต้านยาเสพติดอาเภอ
สารภี

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะ
กรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตาบลท่ากว้าง

10,000

โครงการสืบสานประ
เพณียี่เป็ง

100,000

โครงการหน้าบ้านน่า
มอง หลังบ้านพอเพียง

14,000

โครงการอบรมธรรมะ
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

50,000

หน้า : 9/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการอบรมและ
รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

70,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบดาเนินงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง

10,000
70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

หน้า : 10/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

70,000

30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

95,000
20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

30,000

145,000
20,000

50,000

50,000

55,000

95,000

60,000

110,000

250,000

250,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

10,000
40,000

10,000

70,000
80,000

210,782

210,782

วัสดุการเกษตร

10,000

วัสดุก่อสร้าง

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

40,000

40,000

155,000

195,000

วัสดุอื่น

10,000

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

23,000

23,000

400,000

400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

8,000

8,000

ค่าบริการโทรศัพท์

120,000

120,000

วัสดุสานักงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

โครงการอบรมและ
รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าไฟฟ้า

20,000

หน้า : 11/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บ
เอกสาร จานวน 2 ตู้
จัดซื้อพัดลมไอเย็นเพื่อ
ใช้ในงานสานักงาน
และให้บริการ
ประชาชน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน
1 เครื่อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดหาเครื่อง
เชื่อมโลหะ จานวน 1
ตู้

13,200

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดหาเครื่อง
เจีย ขนาด 4 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

2,500

โครงการจัดหาเครื่อง
ตัดไฟเบอร์ ขนาด 14
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

6,200

โครงการจัดหาปั๊มลม
ขนาด 3.0 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

5,030

โครงการจัดหาสว่าน
โรตารี ขนาด 800w

6,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

หน้า : 12/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จานวน 1
เครื่อง

18,000

18,000

จัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บ
เอกสาร จานวน 2 ตู้

6,000

6,000

จัดซื้อพัดลมไอเย็นเพื่อ
ใช้ในงานสานักงาน
และให้บริการ
ประชาชน

99,000

99,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน จานวน
1 เครื่อง

16,000

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1
เครื่อง

4,300

4,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดหาเครื่อง
เชื่อมโลหะ จานวน 1
ตู้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

13,200

60,000

80,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดหาเครื่อง
เจีย ขนาด 4 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

2,500

โครงการจัดหาเครื่อง
ตัดไฟเบอร์ ขนาด 14
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

6,200

โครงการจัดหาปั๊มลม
ขนาด 3.0 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

5,030

โครงการจัดหาสว่าน
โรตารี ขนาด 800w

6,900

หน้า : 13/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
ค่าครุภัณฑ์

จัดหาโทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) จานวน
1 เครื่อง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน หมู่ที่ 5
บ้านในแคว

285,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 3 บ้านแคว

285,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 4 บ้านร้อง
เดื่อ

285,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบบจ่ายน้าประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองโป่ง

325,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

136,170

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาล
ตาบลท่ากว้าง

98,500

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าโดยรอบ
อาคารเทศบาลตาบลท่า
กว้าง

70,000

รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

75,000

52,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

3,000
22,000

10,000

หน้า : 14/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
ค่าครุภัณฑ์

จัดหาโทรทัศน์ แอล อี
ดี (LED TV) จานวน
1 เครื่อง

9,000

9,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
กาแพงกันดิน หมู่ที่ 5
บ้านในแคว

285,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 3 บ้านแคว

285,000

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 4 บ้านร้อง
เดื่อ

285,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบบจ่ายน้าประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองโป่ง

325,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

15,000

151,170

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาเทศบาล
ตาบลท่ากว้าง

98,500

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าโดยรอบ
อาคารเทศบาลตาบลท่า
กว้าง

70,000

รายจ่ายอื่น

33,000

33,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000

30,000

เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

127,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

3,000
280,000

3,000

315,000

หน้า : 15/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง
รวม

6,711,708

แผนงานการเกษตร
25,000

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
1,484,670

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ
516,000

294,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
2,441,150

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
3,000

แผนงานสาธารณสุข
92,500

หน้า : 16/16

วันที่พิมพ์ : 13/10/2559 15:23:19

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา
รวม

2,313,692

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
110,000

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
9,808,280

รวม
23,800,000

