
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

100,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 473,370

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 122,510

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 595,890

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,519,670

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

259,110

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,308,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

657,670

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,260

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

100,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 473,370

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 122,510

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 595,890

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,519,670

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

259,110

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,308,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

657,670

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

5,260

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 796,200 161,040 1,242,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

38,400 12,780 204,000

เงินเดือนพนักงาน 1,234,000 1,675,860 4,323,460

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 639,840 955,920

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,000 1,000 1,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,425,600 1,425,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,667,640 924,240 4,791,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

31,200 1,200 287,580

เงินเดือนพนักงาน 1,867,960 4,557,740 13,659,020

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 496,680 2,092,440

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 348,000 546,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 270,000 270,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

98,000 36,000 137,000

ค่าเช่าบ้าน 192,000 192,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 801,080 650,000 4,141,200 10,000 3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 20,000 60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติ
การ 21 ระดับท้องถิ่น 
(ส่งเสริมพหุภาคีเครือ
ข่ายการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ภารกิจถ่าย
โอนด้านสิ่งแวดล้อม)

100,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 320,000 5,925,280

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

180,000 180,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

350,000 445,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

90,000

โครงการจัดการสิ่งแวด
ล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติ
การ 21 ระดับท้องถิ่น 
(ส่งเสริมพหุภาคีเครือ
ข่ายการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ภารกิจถ่าย
โอนด้านสิ่งแวดล้อม)

100,000

โครงการจัดงานบุญบั้ง
ไฟ

75,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญกองข้าว

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์, 
ตุ้มโฮม

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดทําข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งประกวด
และการแข่งขันต่าง ๆ

100,000

โครงการถนนสีเขียว 100,000

โครงการทําประชาคม
ในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

30,000

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสดเทศบาล

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

140,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์, 
ตุ้มโฮม

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

40,000

โครงการจัดทําข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัดส่งประกวด
และการแข่งขันต่าง ๆ

100,000

โครงการถนนสีเขียว 100,000

โครงการทําประชาคม
ในเขตเทศบาลและ
เทศบาลเคลื่อนที่

30,000

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ตลาดสดเทศบาล

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณภัย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผู้สูง
อายุและทัศนศึกษาดู
งาน

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาดู
งาน

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน
สาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนผู้สูง
อายุและทัศนศึกษาดู
งาน

200,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กร
ต่างๆ และทัศนศึกษาดู
งาน

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดูงาน

240,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาดู
งาน

โครงการฝึกอบรมและ
จัดทําแปลงสาธิต ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

30,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดูงาน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ
ทัศนศึกษาดูงาน

240,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนศักยภาพ อปพร.ใน
งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและทัศนศึกษาดู
งาน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดทําแปลงสาธิต ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ

30,000

โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

200,000 200,000

โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. ในการส่ง
เสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและอนามัยสิ่ง
แวดล้อมและทัศนศึกษา
ดูงาน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริหารงาน
คลัง

โครงการรับเสด็จ

โครงการเลือกตั้ง

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 20,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการวางผังเมืองรวม 20,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรมให้
ความรู้หรือจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ)

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริหารงาน
คลัง

100,000 100,000

โครงการรับเสด็จ 30,000 30,000

โครงการเลือกตั้ง 100,000 100,000

โครงการวันขึ้นปีใหม่ 20,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการวางผังเมืองรวม 20,000

โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรมให้
ความรู้หรือจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ)

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  สมานฉันท์  
ของคนในชาติ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

279,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

115,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

449,970

ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

969,200

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

76,840

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 100,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 27/4/2563  16:38:46 หน้า : 15/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

20,000

เงินอุดหนุนสําหรับส่ง
เสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น

279,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

115,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

449,970

ประเภทอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

969,200

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวานร
นิวาส

76,840

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 70,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 25,000 40,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 200,000 150,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 350,000 2,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 120,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,318,880

วัสดุการเกษตร 150,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000 15,000 500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 2,000 1,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000 50,000

วัสดุอื่น 150,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

วันที่พิมพ์ : 27/4/2563  16:38:46 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 31,000 136,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 175,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000 403,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 158,000 610,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 190,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,318,880

วัสดุการเกษตร 160,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 270,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 330,000

วัสดุอื่น 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

144,000 144,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 240,000 240,000

ค่าไฟฟ้า 660,000 660,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สําหรับเจ้า
หน้าที่

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก

11,000

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
ตู้บานเลื่อนกระจก

5,500

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
บานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน

4,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
2 บาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 
ฟุต

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ

4,900

โต๊ะทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที่ ขนาด 5 ฟุต

เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง ขนาด 4 ฟุต
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน สําหรับเจ้า
หน้าที่

3,900 3,900

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก

11,000

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
ตู้บานเลื่อนกระจก

5,500

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด
บานเลื่อนกระจก

11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน

4,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
2 บาน

4,900 4,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 
ฟุต

4,000 4,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เปิดทึบ

4,900

โต๊ะทํางานสําหรับเจ้า
หน้าที่ ขนาด 5 ฟุต

8,000 8,000

เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง ขนาด 4 ฟุต

9,500 9,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบ2 (จอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบ2 (จอไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

30,000 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000

เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา

2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลาง
แจ้ง

12,000

ลําโพงฮอร์น 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

120,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 9,300

แท่นตัดไฟเบอร์ 8,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรโข่งมือถือ 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300 4,300 8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300 8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลาง
แจ้ง

12,000

ลําโพงฮอร์น 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 170,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 9,300

แท่นตัดไฟเบอร์ 8,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรโข่งมือถือ 2,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV)

26,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันออก

234,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ถนนนิราศ
ทุกข์ฝั่งทิศใต้

489,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําถนนเกษมศรี

427,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปตัวยู 
ถนนสุขราษฎร์ด้านทิศ
ตะวันออก

204,000

โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ติดตั้งตู้ไฟฟ้า
อาคารที่พักผู้โดยสาร

146,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV)

26,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน คสล. ถนนราชกิจ
รังสรรค์ฝั่งทิศตะวันออก

234,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ถนนนิราศ
ทุกข์ฝั่งทิศใต้

489,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําถนนเกษมศรี

427,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสําเร็จรูปตัวยู 
ถนนสุขราษฎร์ด้านทิศ
ตะวันออก

204,000

โครงการปรับปรุง ซ่อม
แซม ติดตั้งตู้ไฟฟ้า
อาคารที่พักผู้โดยสาร

146,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

13,000 13,000

เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอําเภอวานร
นิวาส

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 6,020,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

150,000

รวม 13,131,880 855,080 5,900,940 945,000 1,555,000 4,591,200 3,813,900 17,562,070
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอําเภอวานร
นิวาส

10,000 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,030,000

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

150,000

รวม 4,573,280 12,299,300 65,227,650
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