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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง
20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุง ันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

งบกลาง

งบกลาง

60,000

เงิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

100,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์
เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม
เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ

6,000
352,000
5,905,200
200,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

16,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

732,300

ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ

300,000
1,596,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม
20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบารุง ันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

งบกลาง

งบกลาง

60,000

เงิน มทบกองทุน
วั ดิการชุมชน

100,000

เงิน มทบกองทุนหลัก
ประกัน ุขภาพ

120,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ์
เงิน มทบกองทุนประกัน
ังคม
เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
เงินช่วยพิเศษผู้รับบานาญ

6,000
352,000
5,905,200
200,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

16,000

เงิน มทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

732,300

ารองจ่าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ

300,000
1,596,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

70,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

864,000

423,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

22,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

96,000

24,000

1,309,000

1,187,000

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

240,000

เงินประจาตาแหน่ง

78,000

78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

15,000

50,000

ค่าเบี้ยประชุม

768,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

70,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

180,000

180,000

1,556,000

1,556,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร ่วนตาบล

208,000

208,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

726,000

726,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000

180,000

2,604,000

6,970,000

106,000

128,000

เงินค่าตอบแทน มาชิก ภา
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,495,000

612,000

972,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

144,000

84,000

108,000

168,000

624,000

1,542,000

1,407,000

877,000

4,550,000

10,872,000

เงินวิทยฐานะ

84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

84,000
475,000

1,483,000

เงินประจาตาแหน่ง

78,000

18,000

18,000

288,000

558,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

45,000

90,000

40,000

5,000

245,000

10,000

10,000

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

210,000

120,000

120,000

10,000

10,000

360,000

500,000

ค่าจ้างพิมพ์ใบเ ร็จรับ
เงิน
ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก าร
งบดาเนินงาน

ค่าเช่าที่ราชพั ดุ
ค่าใช้สอย

ค่าถ่ายเอก าร ค่าเย็บ
เล่มหนัง ือหรือเข้าปก
หนัง ือ
จ้างเหมาบริการเพื่อ
เ ริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ
จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
เ ียงตาม ายเทศบาล
จ้างเหมาปรับปรุงและดู
แลเว็บไซต์

300,000

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

264,000

ค่าเช่าบ้าน

120,000

60,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

190,000

50,000

ค่าจ้างพิมพ์ใบเ ร็จรับ
เงิน
ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก าร
งบดาเนินงาน

200,000

464,000

480,000

1,008,000

80,000

550,000

10,000

10,000

96,000

96,000
48,000

48,000

260,000

260,000

ค่าถ่ายเอก าร ค่าเย็บ
เล่มหนัง ือหรือเข้าปก
หนัง ือ

50,000

50,000

จ้างเหมาบริการเพื่อ
เ ริมการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ

850,000

2,010,000

ค่าเช่าที่ราชพั ดุ
ค่าใช้สอย

108,000

รวม

จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
เ ียงตาม ายเทศบาล
จ้างเหมาปรับปรุงและดู
แลเว็บไซต์

100,000
10,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าว าร
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการกิจกรรมวัน
ตรี ากลและวัน ตรี
ไทย

20,000

โครงการขับเคลื่อน
ยุทธการมหา ารคาม
เมืองปลอดภัย

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน ัมพันธ์

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าว าร
เทศบาลตาบลวาปีปทุม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

5,000

รวม

20,000

20,000

100,000

135,000

250,000

350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
ังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

50,000

50,000

50,000

500,000

500,000

โครงการกิจกรรมวัน
ตรี ากลและวัน ตรี
ไทย

20,000

โครงการขับเคลื่อน
ยุทธการมหา ารคาม
เมืองปลอดภัย

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน ัมพันธ์

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเ พติด

50,000

โครงการครอบครัวศีล 5
ประชา ุขใจ
โครงการคลอง วย น้า
ใ และอนุรักษ์ ิ่งแวด
ล้อม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

5,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมคน
พิการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมผู้
ูงอายุ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
และแ ดงผลงาน
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน งกราต์

25,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเ พติด

50,000

โครงการครอบครัวศีล 5
ประชา ุขใจ

10,000

โครงการคลอง วย น้า
ใ และอนุรักษ์ ิ่งแวด
ล้อม

5,000

โครงการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ติดต่อ
งบดาเนินงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

50,000

50,000

โครงการจัดกิจกรรมคน
พิการ

20,000

โครงการจัดกิจกรรมผู้
ูงอายุ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
และแ ดงผลงาน

10,000

10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน งกราต์

25,000

โครงการจัดงานวัน อป
พร.

20,000

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาว

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ภัย
พิบัติเบื้องต้นประจา
ชุมชน
โครงการจัดทาแผน
ชุมชน
โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล
โครงการจัดทา ื่อ
วาร าร
โครงการโตไปไม่โกง
โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชน
โครงการประชา ัมพันธ์
เร่งรัดจัดเก็บภาษี

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 12/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
50,000

50,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000

30,000

โครงการจัดงาน
ออนซอนกลองยาว

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ภัย
พิบัติเบื้องต้นประจา
ชุมชน

100,000

100,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาล

50,000

50,000

โครงการจัดทา ื่อ
วาร าร

20,000

20,000

โครงการโตไปไม่โกง

5,000

5,000

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชน

10,000

10,000

โครงการประชา ัมพันธ์
เร่งรัดจัดเก็บภาษี

10,000

10,000

หน้า : 13/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีด้วยระบบ L-TAX
3000
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอด ์
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา าธารณ
ภัยและแผนฉุกเฉิน
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

30,000

หน้า : 14/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา

10,000

โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล

100,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีด้วยระบบ L-TAX
3000

5,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอด ์

รวม

5,000

5,000
5,000

5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันบรรเทา าธารณ
ภัยและแผนฉุกเฉิน

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น

100,000

100,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

30,000

หน้า : 15/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช
กุมารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้ม
ครองเด็กและ ตรีเพื่อ
ยุติปัญหาความรุนแรง

50,000

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย (การ
เรียนรู้คู่นมแม่)
โครงการพื้นที่ ีเขียว
โครงการเพิ่มพูนประ
ิทธิภาพ อปพร.
โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ
โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเ พติด

20,000
30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 16/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ ยามบรมราช
กุมารี

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้ม
ครองเด็กและ ตรีเพื่อ
ยุติปัญหาความรุนแรง

50,000

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย (การ
เรียนรู้คู่นมแม่)
โครงการพื้นที่ ีเขียว
โครงการเพิ่มพูนประ
ิทธิภาพ อปพร.

20,000

20,000

5,000

5,000
20,000

20,000

โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเ พติด

30,000

หน้า : 17/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อลดอุบัติเหตุ
โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตาบล
วาปีปทุม
โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ ่งเ ริมการ
เกษตรอินทรีย์เพื่อ ร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
โครงการ ่งเ ริม ถาบัน
ครอบครัวในชุมชน
โครงการ ่งเ ริม ุข
ภาวะและพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน
โครงการ ่งเ ริม
ุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็ก

20,000

50,000

20,000

100,000

หน้า : 18/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อลดอุบัติเหตุ

67,000

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตาบล
วาปีปทุม

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

67,000

100,000

100,000

โครงการ ่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน

20,000

โครงการ ่งเ ริมการ
เกษตรอินทรีย์เพื่อ ร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร

50,000

โครงการ ่งเ ริม ถาบัน
ครอบครัวในชุมชน

20,000

โครงการ ่งเ ริม ุข
ภาวะและพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนผู้มี
อายุยืน
โครงการ ่งเ ริม
ุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็ก

100,000

5,000

5,000

หน้า : 19/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา (กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ อน
ทางไกลในช่วง
ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา ( ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน )
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา ( ค่าอุปกรณ์การ
เรียน )
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน )
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่า นับ นุน
อาหารกลางวัน)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 20/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหารการ
ศึกษา (กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ อน
ทางไกลในช่วง
ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019

12,000

12,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา ( ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน )

11,100

11,100

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา ( ค่าอุปกรณ์การ
เรียน )

7,400

7,400

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน )

15,910

15,910

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่า นับ นุน
อาหารกลางวัน)

294,000

294,000

หน้า : 21/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การ อน)
โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าหนัง ือเรียน)
โครงการ วมผ้าไทย
จ่ายตลาดอินทรีย์วิถี
ชุมชนคนวาปีปทุม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบ้า
โครงการ ืบ านบุญซา
ฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม
โครงการห้อง มุด
อัจฉริยะ
โครงการองค์กร
คุณธรรม
โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัยใ ่ใจวินัย
จราจร

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การ อน)

102,000

102,000

โครงการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการบริหาร ถาน
ศึกษา (ค่าหนัง ือเรียน)

7,400

7,400

โครงการ วมผ้าไทย
จ่ายตลาดอินทรีย์วิถี
ชุมชนคนวาปีปทุม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการ ัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
ุนัขบ้า

100,000

35,000

35,000

โครงการ ืบ านบุญซา
ฮะต้นน้าทางวัฒนธรรม
โครงการห้อง มุด
อัจฉริยะ

20,000
5,000

5,000

โครงการองค์กร
คุณธรรม
โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัยใ ่ใจวินัย
จราจร

20,000

20,000

20,000

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท์ ร้าง รรค์
ามัคคี

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและ
การเลี้ยงดูบุตร
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

งบดาเนินงาน

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

5,000

40,000

20,000

วั ดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

10,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร์

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

170,000

15,000

50,000
20,000

150,000
70,000

10,000

300,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยรวมใจ
มานฉันท์ ร้าง รรค์
ามัคคี

ค่าใช้สอย

10,000

โครงการอบรมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาและ
การเลี้ยงดูบุตร

5,000

10,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

15,000

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร์

10,000

10,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

2,000

20,000

300,000
55,000

175,000

50,000

100,000
187,000

5,000

50,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

25,000
50,000

700,000
110,000

15,000
200,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการ
แพทย์

120,000
100,000

วั ดุยานพาหนะและขน ่ง

วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000
10,000

วั ดุเครื่องแต่งกาย

ค่าวัสดุ

10,000

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
งบดาเนินงาน

รวม

605,000
50,000

50,000

125,000
50,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าอาหารเ ริม (นม)
วั ดุการเกษตร
วั ดุก่อ ร้าง
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

10,000
30,000

20,000
200,000

50,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

วั ดุ านักงาน

15,000

50,000

วั ดุอื่น

10,000

5,000

10,000

10,000

วั ดุการศึกษา
ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

10,000

5,000

228,000

25,000

10,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์ านักงาน
เก้าอี้ านักงาน

1,500

เครื่องปรับอากาศ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอก ารแบบ
บานเลื่อน

10,000

ตู้เหล็กเก็บเอก าร
พร้อมแฟ้มแขวน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

5,500

61,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าอาหารเ ริม (นม)
วั ดุการเกษตร
วั ดุก่อ ร้าง
ค่าวัสดุ

งบดาเนินงาน

5,462,000

2,000

32,000
370,000
30,000

42,000

130,000

230,000

30,000

170,000

20,000

15,000

วั ดุอื่น

10,000

15,000

ค่าบริการ ื่อ ารและโทร
คมนาคม

70,000

2,000

วั ดุ านักงาน
วั ดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

5,462,000
20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

100,000

2,000
10,000

รวม

2,000

9,000

60,000

99,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

15,000

40,000

70,000

ค่าไฟฟ้า

35,000

450,000

809,000

ค่าบริการไปรษณีย์

40,000

40,000

ค่าบริการโทรศัพท์

29,000

29,000

เก้าอี้ านักงาน

15,000

16,500

เครื่องปรับอากาศ

94,000

94,000

ตู้เหล็กเก็บเอก ารแบบ
บานเลื่อน

10,000

20,000

3,000

3,000

ครุภัณฑ์ านักงาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอก าร
พร้อมแฟ้มแขวน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

5,500

หน้า : 27/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One
เครื่องคอมพิวเตอร์
าหรับงาน านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก าหรับงาน
ประมวลผล
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Thak Printer)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Thank Printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

11,000

5,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 28/42
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก)

9,000

9,000

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

5,000

15,000

34,000

68,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
าหรับงาน านักงาน

16,000

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก าหรับงาน
ประมวลผล

22,000

22,000

4,300

8,600

4,300

8,600

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Thank Printer)

4,300

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา

2,600

2,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Thak Printer)

17,000

4,300

4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

11,000

หน้า : 29/42
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
9,500

เครื่องทาน้าเย็น

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมค์ประชุมไร้ าย
UHF พร้อมชุดควบคุม
อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมติด
ตั้ง
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องปัมน้าบาดาล
ซัมเมอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

12,000

ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์

112,000

รถเข็น

12,500

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยยนต์
ว่านไฟฟ้าไขควงไร้
าย 12 V
ว่านโรตารี่
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องไดโว่ ูบน้า
ชุดดับเพลิงในอาคาร

10,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องทาน้าเย็น

5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดไมค์ประชุมไร้ าย
UHF พร้อมชุดควบคุม
อุปกรณ์ติดตั้งพร้อมติด
ตั้ง

150,000

150,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องปัมน้าบาดาล
ซัมเมอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

12,000

ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์

112,000

รถเข็น

12,500

ครุภัณฑ์โรงงาน
เลื่อยยนต์
ว่านไฟฟ้าไขควงไร้
าย 12 V

6,000

6,000

5,000

5,000

ว่านโรตารี่

10,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องไดโว่ ูบน้า

12,000

12,000

ชุดดับเพลิงในอาคาร

90,000

90,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการก่อ ร้างหลังคา
คลุมทางเดินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
วาปีปทุม
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็กถนน
ปลายฝัน

280,000

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็กทาง
เข้าบ่อขยะเทศบาล
ตาบลวาปีปทุม

1,172,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า รูปตัวยูขนาด
0.40 x 0.40 ม. พร้อม
ฝาปิดถนนพันธ์เพ็ง ถนน ุขาภิบาล 10

488,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้ารูปตัวยู ขนาด
0.40 x 0.40 ม. พร้อม
ฝาปิดถนนปลายฝัน

319,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 32/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการก่อ ร้างหลังคา
คลุมทางเดินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
วาปีปทุม

170,000

170,000

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็กถนน
ปลายฝัน

280,000

โครงการก่อ ร้างถนน
คอนกรีตเ ริมเหล็กทาง
เข้าบ่อขยะเทศบาล
ตาบลวาปีปทุม

1,172,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้า รูปตัวยูขนาด
0.40 x 0.40 ม. พร้อม
ฝาปิดถนนพันธ์เพ็ง ถนน ุขาภิบาล 10

488,000

โครงการก่อ ร้างราง
ระบายน้ารูปตัวยู ขนาด
0.40 x 0.40 ม. พร้อม
ฝาปิดถนนปลายฝัน

319,000

หน้า : 33/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ซอยจินดาราษฎร์

240,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ถนนชล ุข

669,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ถนน ุขาภิบาล 1

213,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนปลายฝัน

473,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนผดุงธรรม

418,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนบุญพิทักษ์

980,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 34/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ซอยจินดาราษฎร์

240,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ถนนชล ุข

669,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์คอนกรีต
ถนน ุขาภิบาล 1

213,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนปลายฝัน

473,000

โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอ ฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนผดุงธรรม

418,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล. ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนบุญพิทักษ์

980,000

หน้า : 35/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล.ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนปลายฝัน
(ช่วงซุ้มประตูวัดศรีชุม
พลด้านทิศตะวันตกตรง
ไปทางทิศใต้)

370,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล.ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนพิทักษ์
นรากร

694,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตขนาดศูนย์
กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ซอยครินยา 1
ทั้ง 2 ฝั่ง

324,000

โครงการ มทบก่อ ร้าง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเ ีย
เทศบาลตาบลวาปีปทุม

600,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอลฟัลต์คอนกรีตซอย
ดารั อุทิศ

113,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 36/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล.ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนปลายฝัน
(ช่วงซุ้มประตูวัดศรีชุม
พลด้านทิศตะวันตกตรง
ไปทางทิศใต้)

370,000

โครงการวางท่อระบาย
น้า ค ล.ขนาดศูนย์
กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ถนนพิทักษ์
นรากร

694,000

โครงการวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตขนาดศูนย์
กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก ค ล.ซอยครินยา 1
ทั้ง 2 ฝั่ง

324,000

โครงการ มทบก่อ ร้าง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบาบัดน้าเ ีย
เทศบาลตาบลวาปีปทุม

600,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอลฟัลต์คอนกรีตซอย
ดารั อุทิศ

113,000

หน้า : 37/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการเ ริมผิวทาง
แอลฟัลต์คอนกรีตซอย
หมู่บ้าน มประ งค์

246,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอ ฟัลต์คอนกรีตซอย
หอ มุด

294,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอ ฟัลต์คอนกรีตซอย
อารีย์นุวัตร 2

141,000

โครงการเ ริมผิวทางแอ
ฟัลท์คอนกรีตถนน
ุขาภิบาล 10

202,000

เงินชดเชย ัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K )

312,250

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน
รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการบริการ

575,140

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 38/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการเ ริมผิวทาง
แอลฟัลต์คอนกรีตซอย
หมู่บ้าน มประ งค์

246,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอ ฟัลต์คอนกรีตซอย
หอ มุด

294,000

โครงการเ ริมผิวทาง
แอ ฟัลต์คอนกรีตซอย
อารีย์นุวัตร 2

141,000

โครงการเ ริมผิวทางแอ
ฟัลท์คอนกรีตถนน
ุขาภิบาล 10

202,000

เงินชดเชย ัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K )

312,250

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่ง ิ่งก่อ ร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน

575,140

รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความ
พึงพอใจในการบริการ

20,000

20,000

หน้า : 39/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์
อุดหนุนกลุ่มองค์กรใน
เขตเทศบาล

310,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข
เงินอุดหนุน ่วนราชการ
อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
าธารณะ
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา ภายใน
โรงเรียนวาปีปทุม
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด รร.เมืองวาปีทุม
อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด รร.อนุบาลวาปีปทุม
อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000
25,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 40/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
าธารณประโยชน์
อุดหนุนกลุ่มองค์กรใน
เขตเทศบาล
อุดหนุนโครงการพระ
ราชดาริด้าน าธารณ ุข

310,000
140,000

140,000

เงินอุดหนุน ่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น

30,000

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
าธารณะ

25,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑา ภายใน
โรงเรียนวาปีปทุม

30,000

30,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด รร.เมืองวาปีทุม

20,000

20,000

อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาต้านยาเ พ
ติด รร.อนุบาลวาปีปทุม

15,000

15,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

15,000

15,000

หน้า : 41/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับอาเภอ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
อุดหนุุนขยายเขต
ประปา

25,000
รวม

9,477,500

508,000

111,500

9,175,890

470,000

3,298,500

5,766,500

200,000

หน้า : 42/42

วันที่พิมพ์ : 30/4/2564 10:33:56

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนระดับอาเภอ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

15,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

11,160,000

รวม

15,000
11,160,000

อุดหนุุนขยายเขต
ประปา

25,000
รวม

4,344,300

20,156,110

3,763,000

15,406,500

72,677,800

