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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบานาญ
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

แผนงานงบกลาง

13,700
242,368

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร
เงินสมทบ สปสช.

งบกลาง

งบกลาง

80,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

43,285

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,100
6,794,400

เงินกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

23,500

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

493,138

สารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

130,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (กอง
ทุนวันละบาท)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

50,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

50,000
1,478,400
14,400

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

หน้า : 2/20
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบานาญ

รวม

13,700

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

242,368

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร

50,000

เงินสมทบ สปสช.

งบกลาง

งบกลาง

130,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน (กอง
ทุนวันละบาท)

80,000

เงินสมทบสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

43,285

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

138,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,100

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,794,400

เงินกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.)

23,500

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

493,138

สารองจ่าย

50,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,478,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

14,400
120,000

120,000

1,490,400

1,490,400

198,720

198,720
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,121,700

379,100

599,800

65,800

42,600

32,800

1,023,700

870,000

5,856,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

646,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

275,800

เงินประจาตาแหน่ง

84,000

42,000

310,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

18,800

9,600

25,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

43,000

20,000

80,000

ค่าเช่าบ้าน

36,000

72,000

78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

50,000

108,000

1. ค่าจ้างเหมาบริการ
งบดาเนินงาน

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน
3. ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้สอย

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์
5. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
ค่าโฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าทรัพย์สิน

10,000
1,150,000

101,000

400,000

หน้า : 4/20
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

1,255,100

4,170,900

815,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

3,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

79,100

125,800

346,100

275,100

5,627,505

13,652,805

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

3,600

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทน

646,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

496,500

772,300

เงินประจาตาแหน่ง

330,000

766,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

8,400

194,800

256,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

100,000

273,000

ค่าเช่าบ้าน

36,000

315,600

537,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

เงินเดือนนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

158,000

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000

100,000

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน

124,300

124,300

3. ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

15,000

15,000

4. ค่าติดตั้งโทรศัพท์

30,000

30,000

5. ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

5,000

5,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

9,000

19,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,651,000
72,000

72,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

30,000

30,000

40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกาจัดผัก
ตบชวา

5,000

โครงการคลองสวยน้า
ใส

5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

70,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่
น้าอิงและแข่งขันเรือ
ยาว อาเภอเทิง ครั้งที่
16

300,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง

100,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

5,000

หน้า : 6/20
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

40,000

40,000

150,000

250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

200,000

200,000

โครงการกาจัดผัก
ตบชวา

5,000

โครงการคลองสวยน้า
ใส

5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันมหกรรมกีฬา
สัมพันธ์เทศบาล

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

70,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่
น้าอิงและแข่งขันเรือ
ยาว อาเภอเทิง ครั้งที่
16

300,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง

100,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

5,000
20,000

20,000

5,000

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยภายในเขต
เทศบาล
โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.
โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็ก ศพด.
เทศบาล

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์ อป
พร.
โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ

30,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล
โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การหล่อเทียน
เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสาน
ประเพณีและภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ

15,000

หน้า : 8/20
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยภายในเขต
เทศบาล

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.

50,000

50,000

โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็ก ศพด.
เทศบาล

20,000

โครงการพัฒนาฝึก
อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์ อป
พร.

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครู

10,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ

30,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

5,000

5,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

20,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล

20,000

โครงการส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปให้ปฏิบัติธรรม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์การหล่อเทียน
เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพสืบสาน
ประเพณีและภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ

15,000

หน้า : 9/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้าพระ
ธาตุเก้าจอมจังหวัด
เชียงราย (พระธาตุ
จอมจ้อ อาเภอเทิง)
ประจาปี 2562

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสรงน้าพระ
ธาตุศรีมหาโพธิ์

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

2,723,250

3,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
เฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็ก

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทา
ไม้กวาด)

5,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

5,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนงานการศึกษา

205,000

30,000

55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

90,000

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

10,000

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000

10,000

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

270,000

30,000

5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

หน้า : 10/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงาน

รวม

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้าพระ
ธาตุเก้าจอมจังหวัด
เชียงราย (พระธาตุ
จอมจ้อ อาเภอเทิง)
ประจาปี 2562

35,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,723,250

โครงการสรงน้าพระ
ธาตุศรีมหาโพธิ์

3,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

5,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
เฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็ก

10,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (ทา
ไม้กวาด)

5,000

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี

5,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

60,000

6,800

6,800
13,000

133,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000

65,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

130,000

53,000

408,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000

400,000

50,000

หน้า : 11/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

2,745,914
40,000
230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

15,000

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

5,000

10,000
5,000

10,000

5,000
10,000

20,000

10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ จานวน 2 ชุด
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
4 ลิ้นชัก
3. เก้าอี้

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สาหรับงานสานัก
งาน

6,000

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
หน้ากระจก
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

4,500

ตู้ล็อคเกอร์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4
ลิ้นชัก
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

7,900

หน้า : 12/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุเครื่องดับเพลิง

ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000

15,000
10,000

2,745,914

วัสดุการเกษตร

50,000
5,000

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

115,000
85,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง

รวม

260,000
5,000

วัสดุสานักงาน

60,000

100,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

50,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

100,000

100,000

ค่าไฟฟ้า

800,000

800,000

ค่าบริการไปรษณีย์

10,000

10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

30,000

30,000

1. โต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ จานวน 2 ชุด

20,000

20,000

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
4 ลิ้นชัก

7,900

7,900

3. เก้าอี้

3,000

3,000

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สาหรับงานสานัก
งาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
หน้ากระจก

6,000
4,200

4,200

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
ตู้ล็อคเกอร์

4,500
12,000

12,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4
ลิ้นชัก
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

7,900
12,000

12,000

หน้า : 13/20
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอี้

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

4,000

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2
เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คสาหรับงาน
สานักงาน

16,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเชอร์/ชนิด LED สี

17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8,600

8,600

8,600

หน้า : 14/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โต๊ะพร้อมเก้าอี้
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

รวม
4,000

2,000

2,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับสานัก
งาน

32,000

32,000

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2
เครื่อง

12,900

12,900

3. เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน

16,000

32,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้คสาหรับงาน
สานักงาน

16,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเชอร์/ชนิด LED สี

17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

17,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าร้อน - เย็น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

10,000

หน้า : 15/20
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิด
มือถือ
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องปั๊มลม
ค่าครุภัณฑ์

25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล.
หมู่ที่ 15

418,000

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 14

454,000

โครงการติดตั้งราวกัน
ตกตามแนวกันตลิ่งพัง
แม่น้าลาว ระยะที่ 2
หมู่ที่ 15

208,000

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ซอย 22/4
หมู่ที่ 1

260,000

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ซอย 22/5
หมู่ที่ 1

96,000

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนฝารางระบายน้า
คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 20

251,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง ซอย 13
หมู่ที่ 1

993,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง ซอย 3
หมู่ที่ 20

648,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

หน้า : 16/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
เครื่องรับ ส่ง วิทยุ ชนิด
มือถือ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
24,000

รวม

24,000

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องปั๊มลม
ค่าครุภัณฑ์

25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV)

13,100

13,100

50,000

50,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล.
หมู่ที่ 15

418,000

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 14

454,000

โครงการติดตั้งราวกัน
ตกตามแนวกันตลิ่งพัง
แม่น้าลาว ระยะที่ 2
หมู่ที่ 15

208,000

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ซอย 22/4
หมู่ที่ 1

260,000

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ซอย 22/5
หมู่ที่ 1

96,000

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนฝารางระบายน้า
คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 20

251,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง ซอย 13
หมู่ที่ 1

993,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูเมือง ซอย 3
หมู่ที่ 20

648,000

หน้า : 17/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการวางท่อระบาย
น้าพร้อมบ่อพัก ซอย 2
(ซอยท่าวังทอง) หมู่ที่
15

179,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายไหล่ทาง คสล.
ซอย 7 หมู่ที่ 14

456,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 1

250,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 2

1,037,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการเทศบาลตาบล
เวียงเทิง
เงินอุดหนุนเอกชน
กลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอ
เทิง

10,000

คณะกรรมการหมู่
บ้าน/ชุมชน

140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
กิ่งกาชาดอาเภอเทิง
งบเงินอุดหนุน

5,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทิง
ที่ว่าการอาเภอเทิง
โรงเรียนวัดพระเกิด
คงคาราม
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิง
ทานุประชา)

10,000
5,000
984,000
3,488,000

หน้า : 18/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:37

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการวางท่อระบาย
น้าพร้อมบ่อพัก ซอย 2
(ซอยท่าวังทอง) หมู่ที่
15

179,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าพร้อมบ่อพักและ
ขยายไหล่ทาง คสล.
ซอย 7 หมู่ที่ 14

456,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 1

250,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 2

1,037,000

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการเทศบาลตาบล
เวียงเทิง

12,000

12,000

เงินอุดหนุนเอกชน
กลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอ
เทิง
คณะกรรมการหมู่
บ้าน/ชุมชน

10,000
140,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
กิ่งกาชาดอาเภอเทิง
งบเงินอุดหนุน

5,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเทิง

10,000

ที่ว่าการอาเภอเทิง

5,000

โรงเรียนวัดพระเกิด
คงคาราม
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิง
ทานุประชา)

984,000
3,488,000

หน้า : 19/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง
รวม

9,767,291

แผนงานการเกษตร
15,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ
603,000

40,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
10,297,900

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
5,000

แผนงานสาธารณ
สุข
1,944,300

แผนงานการศึกษา
18,449,964

หน้า : 20/20

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 13:23:37

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
รวม

1,664,500

13,213,045

รวม
56,000,000

