
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 933,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 158,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเงินสมทบให้กับ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ

218,500

ค่าเงินสมทุบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรในเขตเทศบาล 150,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

81,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,712,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 360,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,203,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

942,700

สํารองจ่าย 642,900

เบียยังชีพคนพิการ 1,891,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 12,500

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 933,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 158,000

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเงินสมทบให้กับ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ

218,500

ค่าเงินสมทุบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 90,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรในเขตเทศบาล 150,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

81,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,712,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 360,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 10,203,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

942,700

สํารองจ่าย 642,900

เบียยังชีพคนพิการ 1,891,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 12,500

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 1,824,700 246,200 273,000 1,255,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 88,000 36,000 12,000 132,000

เงินเดือนพนักงาน 1,772,100 1,116,000 1,548,000 1,671,300

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 440,500 561,000 508,000

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 5,000 10,000 35,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 15,000 65,400 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 7,000 25,000 10,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 5,980,000 250,000 20,000 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

934,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,500 207,500

เงินเดือนนายก/รองนายก 797,800 797,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,828,400 1,286,200 6,822,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,600 19,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 120,300 64,600 464,900

เงินเดือนพนักงาน 999,200 5,752,500 12,859,100

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 289,000 1,938,200 3,736,700

เงินประจําตําแหน่ง 330,000 540,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 100,000 215,000

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

170,000 175,000

ค่าเช่าบ้าน 203,000 433,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 100,000 35,000 192,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 500,000 369,000 7,379,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 90,000 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

934,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 20,000 45,000 81,200

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
โครงการขุดลอกท่อ
ระบายนํา คูระบายนํา 
และรางระบายนํา ใน
เขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ

10,000

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ 15,000

โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา กรีฑา นัก
เรียน นักศึกษา และ
ประชาชน อําเภอเวียง
สระ

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลเวียงสระ

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสําคัญต่าง 
ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญต่าง ๆ

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมเด็กและเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 450,000 686,200

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

800,000 800,000

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายนํา คูระบายนํา 
และรางระบายนํา ใน
เขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ

10,000

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ 15,000

โครงการเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬา กรีฑา นัก
เรียน นักศึกษา และ
ประชาชน อําเภอเวียง
สระ

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลเวียงสระ

200,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันสําคัญต่าง 
ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 45,000 45,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญต่าง ๆ 50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมเด็กและเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2562 และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติพระ
บรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 
พรรษา  12 สิงหาคม 
2562 งานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 13 
ตุลาคม 2561 งานวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
 2561  งานวันพ่อแห่ง
ชาติ 5 ธันวาคม 2561 
 วันวิภาวดีรังสิต  16  
กุมภาพันธ์   2562 
และวันสําคัญต่าง ๆ 
อําเภอเวียงสระ  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 250,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย
โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์สําหรับทีอ่าน
หนังสือประจําชุมชน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 
พรรษา 28 กรกฎาคม 
2562 และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติพระ
บรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 
พรรษา  12 สิงหาคม 
2562 งานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 13 
ตุลาคม 2561 งานวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
 2561  งานวันพ่อแห่ง
ชาติ 5 ธันวาคม 2561 
 วันวิภาวดีรังสิต  16  
กุมภาพันธ์   2562 
และวันสําคัญต่าง ๆ 
อําเภอเวียงสระ  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

70,000 70,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 250,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถินไทย 10,000 10,000

โครงการจัดซือหนังสือ
พิมพ์สําหรับทีอ่าน
หนังสือประจําชุมชน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนนช่วงเทศกาล
วันหยุด   วันขึนปีใหม่  
 วันสงกรานต์

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีใน
เขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ

25,000

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
เวียงสระ

25,000

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการเพือ
การจัดทําแผนชุมชน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการปฐมวัยเปิดใจ
สู่อาเซียน 5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ด้านการชําระ
ภาษี

โครงการประชุม
สัมมนาการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเวียง
สระ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เลียงลูกด้วยนม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตังศูนย์
อํานวยความปลอดภัย
ทางถนนช่วงเทศกาล
วันหยุด   วันขึนปีใหม่  
 วันสงกรานต์

80,000 80,000

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการกลุ่ม
สตรีใน
เขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ

25,000

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
เวียงสระ

25,000

โครงการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการเพือ
การจัดทําแผนชุมชน

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 400,000 400,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการปฐมวัยเปิดใจ
สู่อาเซียน 5,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ด้านการชําระ
ภาษี

30,000 30,000

โครงการประชุม
สัมมนาการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเวียง
สระ

20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เลียงลูกด้วยนม

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเพิม
จํานวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัย
โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 150,000

โครงการลดขยะจาก
แหล่งกําเนิด 100,000

โครงการลูกเสือน้อย 10,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

150,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.)

50,000

โครงการส่งเสริมและ
จัดการแข่งขันกีฬา
หมากรุกไทย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและเพิม
จํานวนสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัย

30,000 30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ 150,000

โครงการลดขยะจาก
แหล่งกําเนิด 100,000

โครงการลูกเสือน้อย 10,000

โครงการวันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

150,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.)

50,000

โครงการส่งเสริมและ
จัดการแข่งขันกีฬา
หมากรุกไทย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน
เทศบาลตําบลเวียงสระ

โครงการสายสัมพันธ์ผู้
ปกครอง 25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานในเขตเทศบาล 20,000

โครงการอบรมการจัด
ทําสือการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลตําบลเวียง
สระ
โครงการอบรมเสริม
สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกสถานทีของ
เด็กปฐมวัย

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 310,000 20,000 15,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 85,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 15,000 20,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,000 400,000 5,000 3,000 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,070,000 80,000 50,000 10,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 155,000 10,000 6,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 3,000 1,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 640,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน
เทศบาลตําบลเวียงสระ

10,000 10,000

โครงการสายสัมพันธ์ผู้
ปกครอง 25,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานในเขตเทศบาล 20,000

โครงการอบรมการจัด
ทําสือการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลตําบลเวียง
สระ

200,000 200,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกสถานทีของ
เด็กปฐมวัย

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 75,000 640,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 140,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 40,000 430,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 188,700 323,700

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 20,000 560,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 225,000 1,685,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 70,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 55,000 266,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 29,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 640,200

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:41:04 หน้า : 14/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 2,000 120,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 2,000 520,000 30,000 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 8,000 3,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 2,000 60,000 52,100 45,000 40,000

วัสดุอืน 23,000 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,500 25,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 4,500 40,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 10,000 45,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมแบบมีพนัก
พิงพร้อมโช้คปรับ
ระดับ
เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000
บีทียู

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนแบบมีกระจก

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
(พับขา) 19,000

โต๊ะสแตนเลส 72,000

โทรศัพท์ตังโต๊ะ (แบบ
ไร้สาย) 2,000

ป้ายกล่องไฟ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 137,000

วัสดุก่อสร้าง 15,000 20,000 657,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 280,000 499,100

วัสดุอืน 2,000 5,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 20,000 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 50,000 45,000 174,500

ค่าไฟฟ้า 150,000 500,000 894,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 70,000 185,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมแบบมีพนัก
พิงพร้อมโช้คปรับ
ระดับ

15,000 15,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000
บีทียู

47,000 47,000

เครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทียู

47,000 47,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนแบบมีกระจก 10,600 10,600

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
(พับขา) 19,000

โต๊ะสแตนเลส 72,000

โทรศัพท์ตังโต๊ะ (แบบ
ไร้สาย) 2,000

ป้ายกล่องไฟ 18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ป้ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

พัดลมแบบโคจรติด
ผนัง 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)
เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 2*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

60,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800

เครืองพิมพ์ 
Mutifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1
(27 หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 
1(27 หน้า/นาที)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ป้ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 25,000 25,000

พัดลมแบบโคจรติด
ผนัง 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

30,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 2* (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

60,000 60,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที 2*(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

60,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800

เครืองพิมพ์ 
Mutifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1
(27 หน้า/นาที)

15,800 15,800

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 
1(27 หน้า/นาที)

15,800 15,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

เครืองสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป
เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 7,500 2,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA

เครือสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ต้มนําไฟฟ้า
สแตนเลส 7,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรโข่ง 4,000

ไฟไซเรนฉุกเฉิน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 170,000 590,000 10,000 40,000 15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่ง

ปัมนําแรงดันสูง

เลือยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์อืน

แผงกันจราจร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองชาร์จแบตเตอรี
รถยนต์

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:41:04 หน้า : 19/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

เครืองสแกนเนอร์
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป

3,200 3,200

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 7,500 17,500

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 12,500 12,500

เครือสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 5,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์ต้มนําไฟฟ้า
สแตนเลส 7,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรโข่ง 4,000

ไฟไซเรนฉุกเฉิน 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 325,000 50,000 1,200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอย
โข่ง 13,400 13,400

ปัมนําแรงดันสูง 8,000 8,000

เลือยโซ่ยนต์ 12,000 12,000

ครุภัณฑ์อืน

แผงกันจราจร 160,000 160,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองชาร์จแบตเตอรี
รถยนต์ 15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถจักรยานต์ยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 101,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

48,500

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี. แบบเกียร์
ธรรมดา

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี. แบบเกียร์
อัตโนมัติ

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี  หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจแบบ
ประมวลผล
รวมTOTAL 
STATION พร้อม
อุปกรณ์

350,000

เทปวัดระยะทางเหล็ก
เคลือบไนล่อน 7,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
วางกล่องเรียงหิน
ป้องกันการพังทลาย
ของตลิงริมคลองตาล 
บริเวณถนนเลียบคลอง
ตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที 
2 ต.บ้านส้อง  อ.เวียง
สระ  จ.สุราษฏร์ธานี

730,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รถจักรยานต์ยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 101,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

48,500

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี. แบบเกียร์
ธรรมดา

40,000 40,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี. แบบเกียร์
อัตโนมัติ

48,500 48,500

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 
2,400 ซีซี  หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลือน 2 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ

814,000 814,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องสํารวจแบบ
ประมวลผล
รวมTOTAL 
STATION พร้อม
อุปกรณ์

350,000

เทปวัดระยะทางเหล็ก
เคลือบไนล่อน 7,800

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง 60,000 60,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
วางกล่องเรียงหิน
ป้องกันการพังทลาย
ของตลิงริมคลองตาล 
บริเวณถนนเลียบคลอง
ตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที 
2 ต.บ้านส้อง  อ.เวียง
สระ  จ.สุราษฏร์ธานี

730,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพักฝารางวี 
และก่อสร้างถนนคสล
.และก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพักฝารางวี บริเวณ
ด้านหลังห้องแถว ตัง
แต่ซอยโกหลี ถึงหน้า
โบสถ์ คริสต์ ม.10 ต
.บ้านส้อง   อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฏร์ธานี

900,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 300,000 10,000 200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันทีเป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนด้านการศึกษา 100,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 852,000

รวม 18,537,000 1,052,500 1,030,000 480,000 16,760,600 2,143,600 3,016,400 7,403,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพักฝารางวี 
และก่อสร้างถนนคสล
.และก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพักฝารางวี บริเวณ
ด้านหลังห้องแถว ตัง
แต่ซอยโกหลี ถึงหน้า
โบสถ์ คริสต์ ม.10 ต
.บ้านส้อง   อ.เวียงสระ 
จ.สุราษฏร์ธานี

900,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่า K) 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 50,000 860,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

20,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันทีเป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธาณสุข

240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนด้านการศึกษา 100,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 852,000

รวม 5,922,300 18,287,200 74,633,500
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