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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

58,750
5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ประเภทเงินค่าบารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

31,000

ประเภทเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น(สปสช.)

125,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น

468,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,964,400

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

362,000

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,688,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

384,000

227,880

387,200

432,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าชาระดอกเบี้ย

รวม
58,750

เงินช่วยพิเศษ

5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

ประเภทเงินค่าบารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

31,000

ประเภทเงินสมทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น(สปสช.)

125,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000

ค่าชาระหนี้เงินต้น

468,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,964,400

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

362,000

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

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

1,364,040

2,795,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

2,688,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

771,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

24,000

218,400

100,000

24,000
35,340

48,000

467,520

125,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

20,000

10,000

10,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าเช่าบ้าน

42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

36,000

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้สอย

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี
โครงการครอบครัวสุข
สันต์ ชุมชนสดใส ใส่
ใจผู้สูงอายุ
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า
ในเขตเทศบาลตาบลวัง
ยาง

10,000

100,000

15,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

รวม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

108,000

177,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

113,860

257,200

5,120,050

6,802,570

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

232,920

232,920

เงินประจาตาแหน่ง

264,000

324,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

55,000

95,000

ค่าเบี้ยประชุม

10,000

10,000

300,000

400,000

ค่าเช่าบ้าน

84,000

162,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000

55,000

150,000

300,000

40,000

40,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

50,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม โรค
เอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี

10,000

โครงการครอบครัวสุข
สันต์ ชุมชนสดใส ใส่
ใจผู้สูงอายุ

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า
ในเขตเทศบาลตาบลวัง
ยาง

15,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการฅนรักษ์ถิ่น
ไทดา

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เทศบาลเคลื่อนที่

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ/บวชเณร/การ
บวชเนกขัมมจารีณี

60,000

โครงการถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

20,000

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร(สป.)

10,000

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ (สป.)

30,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วัสดุรีไซเคิล

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

15,000

โครงการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยตาบลวังยาง
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(วช.)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

650,000

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน(วช.)
โครงการแผนที่ดี ภาษี
ก้าวหน้า พัฒนาท้อง
ถิ่น

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการฅนรักษ์ถิ่น
ไทดา

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เทศบาลเคลื่อนที่

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ/บวชเณร/การ
บวชเนกขัมมจารีณี

60,000

โครงการถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

20,000

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร(สป.)

10,000

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ (สป.)

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์วัสดุรีไซเคิล

15,000

โครงการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยตาบลวังยาง

650,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด(วช.)

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน(วช.)

20,000

โครงการแผนที่ดี ภาษี
ก้าวหน้า พัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการฝึกซักซ้อม
แผนและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(อปพร.) และการ
รองรับความเสี่ยงด้าน
สาธารณภัยและภัย
พิบัติ

ค่าใช้สอย

30,000

โครงการพอเพียงใน
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาข้าว
พันธุ์ดี

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริการ
ประชาชนและสร้าง
เครือข่ายให้บริการเชิง
รุก
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้
สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพองค์กร ด้วย
กิจกรรม 5 ส
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการกีฬา

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การผังเมือง-พรบ.ควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2522
และ พรบ.ขุดดินถมดิน
พ.ศ. 2543

งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

โครงการพัฒนาองค์กร
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการมหกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการร่วมกิจกรรม
วันสาคัญและงานรัฐ
พิธี

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกซักซ้อม
แผนและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย(อปพร.) และการ
รองรับความเสี่ยงด้าน
สาธารณภัยและภัย
พิบัติ

10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การผังเมือง-พรบ.ควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2522
และ พรบ.ขุดดินถมดิน
พ.ศ. 2543

30,000

โครงการพอเพียงใน
ชุมชน

10,000

โครงการพัฒนาข้าว
พันธุ์ดี

10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริการ
ประชาชนและสร้าง
เครือข่ายให้บริการเชิง
รุก

20,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้
สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส
โครงการพัฒนา
คุณภาพองค์กร ด้วย
กิจกรรม 5 ส

10,000

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการกีฬา
โครงการพัฒนาองค์กร
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

20,000

5,000

30,000

5,000

5,000

โครงการมหกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด

30,000

โครงการร่วมกิจกรรม
วันสาคัญและงานรัฐ
พิธี

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการร่วมสร้างเด็ก
ไทยให้ เก่ง ดี มีความ
สุข

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

120,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย
โครงการวันเทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเวทีประชาคม
เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ตาบลวังยาง(วช.)

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (สป
.)

20,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพของสตรี
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลตาบลวัง
ยาง(สป.)
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไท
ดา
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทาแผนชุม
ชน(สป.)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

20,000

70,000

20,000

27,200

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการร่วมสร้างเด็ก
ไทยให้ เก่ง ดี มีความ
สุข

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

120,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

10,000

10,000

โครงการวันเทศบาล

10,000

10,000

โครงการเวทีประชาคม
เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ตาบลวังยาง(วช.)

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้วยวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (สป
.)

20,000

โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

20,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพของสตรี
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลตาบลวัง
ยาง(สป.)

20,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไท
ดา

70,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทาแผนชุม
ชน(สป.)

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

27,200
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(อาหาร
กลางวัน)

100,000

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้สอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

โครงการสร้างสันติสุข
และสมานฉันท์(สป.)

งบดาเนินงาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นไทย จีน

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีและวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนจานา
พรรษา

40,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีบุญผะเหวด

70,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสู่ขวัญข้าว

40,000

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

หน้า : 12/18
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวังยาง(อาหาร
กลางวัน)

100,000

โครงการสร้างสันติสุข
และสมานฉันท์(สป.)

20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นไทย จีน

40,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีและวันสาคัญ
ทางพุทธศาสนา

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนจานา
พรรษา

40,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีบุญผะเหวด

70,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสู่ขวัญข้าว

40,000

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

50,000

50,000

หน้า : 13/18
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการอบรมพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพ
น้าประปา

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

50,000

ประเภทค่าใช้จ่ายเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้สอย

ประเภทค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้าง
ประสบการณ์การเรียน
รู้ สาหรับนักเรียน นัก
ศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

50,000

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการเลือกตั้ง
ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

งบดาเนินงาน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000
80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

731,000

วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

100,000
5,000
30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

40,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพ
น้าประปา
ประเภทค่าใช้จ่ายเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

50,000

50,000

ประเภทค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสร้าง
ประสบการณ์การเรียน
รู้ สาหรับนักเรียน นัก
ศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

50,000

150,000

150,000

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

150,000

150,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

150,000

250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

80,000

115,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000

120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

120,000

200,000

280,000

50,000

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

731,000
30,000

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าสาธารณูปโภค

50,000

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการเลือกตั้ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ค่าวัสดุ

รวม

30,000
100,000

40,000

45,000

วัสดุสานักงาน

130,000

160,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

110,000

110,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

10,000

10,000

300,000

340,000

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าบริการไปรษณีย์
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์
อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม
เทศบาลตาบลวังยาง

4,500,000

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทาง โครงการพระราช
ดาริ ด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ร.ร.สังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ใน
เขตตาบลวังยาง
(อาหารกลางวัน)

1,460,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการงานประเพณี
นบพระ-เล่นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัด
กาแพงเพชร

20,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการงานประเพณี
สารทไทยกล้วยไข่และ
ของดีเมืองกาแพง

20,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธี

20,000

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

30,000

30,000

ค่าสาธารณูปโภค

อาคารต่าง ๆ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม
เทศบาลตาบลวังยาง

4,500,000

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนว
ทาง โครงการพระราช
ดาริ ด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ร.ร.สังกัด
สานักงานคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ใน
เขตตาบลวังยาง
(อาหารกลางวัน)

1,460,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการงานประเพณี
นบพระ-เล่นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัด
กาแพงเพชร

20,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการงานประเพณี
สารทไทยกล้วยไข่และ
ของดีเมืองกาแพง

20,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอคลองขลุง :
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธี

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองยาง
: โครงการค่ายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน NT ONET

30,000

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
: โครงการค่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

40,000

โรงเรียนบ้านวังน้า :
โครงการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพของผู้เรียน

30,000

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่าย
สามัคคี : โครงการการ
จัดนิทรรศการและการ
ดาเนินงานกิจกรรม
โลกวิชาการ

25,000

อุดหนุน ศอ.ปส
.จังหวัดกาแพงเพชร
รวม

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

140,000
12,161,050

620,000

410,000

7,428,900

522,280

434,000

3,533,260

659,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

โรงเรียนบ้านคลองยาง
: โครงการค่ายวิชาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน NT ONET

30,000

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
: โครงการค่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

40,000

โรงเรียนบ้านวังน้า :
โครงการส่งเสริม
สุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพของผู้เรียน

30,000

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่าย
สามัคคี : โครงการการ
จัดนิทรรศการและการ
ดาเนินงานกิจกรรม
โลกวิชาการ

25,000

อุดหนุน ศอ.ปส
.จังหวัดกาแพงเพชร
รวม

140,000
12,231,510

38,000,000

