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502,920244,800

1,043,160693,960835,200

34,62086,64090,420

7,000

343,886702,960714,360

20,460

200,000

554,312

139,325

774,755

18,000

510,900

236,125

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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269,04057,360

102,94095,940

2,517,446756,240
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เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระดอกเบีย

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน -
นอกราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างแรงบันดาลใจเด็ก
ปฐมวัยใฝ่เรียนรู้(กอง
การศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาอนุบาลเด็ก
เล็ก(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิมพ์ : 9/9/2558  11:20:17 หน้า : 4/22

12,000
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- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน -
นอกราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สร้างแรงบันดาลใจเด็ก
ปฐมวัยใฝ่เรียนรู้(กอง
การศึกษา)

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาอนุบาลเด็ก
เล็ก(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน(สํานักปลัด)

- โครงการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําบัญชี
ด้วยระบบสารสนเทศ
(กองคลัง)

- โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีในเขต
เทศบาลด้วยระบบ
ดิจิตอล(กองคลัง)

- โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน(กองสาธารณ
สุขฯ)

- โครงการตรวจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือนประชาชน
(กองช่าง)

- โครงการตรวจสอบ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในอาหาร
(กองสาธารณสุขฯ)

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ(กองการ
ศึกษา)

- โครงการจัดงานงิว
ประเพณีศาลเจ้าพ่อเจ้า
แม่หนองม่วง(กองการ
ศึกษา)

- โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(กองสาธารณสุขฯ)

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมครูพีเลียงเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทาง
ถนน(สํานักปลัด)

- โครงการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําบัญชี
ด้วยระบบสารสนเทศ
(กองคลัง)

- โครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีในเขต
เทศบาลด้วยระบบ
ดิจิตอล(กองคลัง)

- โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน(กองสาธารณ
สุขฯ)

- โครงการตรวจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้านเรือนประชาชน
(กองช่าง)

- โครงการตรวจสอบ
เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในอาหาร
(กองสาธารณสุขฯ)

- โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ(กองการ
ศึกษา)

- โครงการจัดงานงิว
ประเพณีศาลเจ้าพ่อเจ้า
แม่หนองม่วง(กองการ
ศึกษา)

- โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(กองสาธารณสุขฯ)

- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา

- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมครูพีเลียงเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

30,000

20,000

- โครงการอบรมผู้
ประกอบการแต่งผม
เสริมสวย(กองสาธารณ
สุขฯ)

- โครงการให้บริการ
รับชําระภาษีนอก
สถานที/นอกเวลา
ราชการ(กองคลัง)

- โครงการให้ความรู้
เกียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
(เยาวชนดับไฟ)(สํานัก
ปลัด)

- โครงการหน้าบ้านน่า
มองปลูกต้นไม้เพิม
ความสดใสให้กับ
ชุมชน(กองช่าง)

- โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน
เขตเทศบาล(สํานัก
ปลัด)

- โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก(กอง
สาธารณสุขฯ)

- โครงการพัฒนา
บุคลากรกองคลัง(กอง
คลัง)

- โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
(สํานักปลัด)

- โครงการเผยแพร่
ความรู้เกียวกับอัคคีภัย
และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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- โครงการอบรมผู้
ประกอบการแต่งผม
เสริมสวย(กองสาธารณ
สุขฯ)

- โครงการให้บริการ
รับชําระภาษีนอก
สถานที/นอกเวลา
ราชการ(กองคลัง)

- โครงการให้ความรู้
เกียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
(เยาวชนดับไฟ)(สํานัก
ปลัด)

- โครงการหน้าบ้านน่า
มองปลูกต้นไม้เพิม
ความสดใสให้กับ
ชุมชน(กองช่าง)

- โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน
เขตเทศบาล(สํานัก
ปลัด)

- โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก(กอง
สาธารณสุขฯ)

- โครงการพัฒนา
บุคลากรกองคลัง(กอง
คลัง)

- โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
(สํานักปลัด)

- โครงการเผยแพร่
ความรู้เกียวกับอัคคีภัย
และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

50,000

50,000

50,000

100,000

30,000

100,000

30,000

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน(สํานักปลัด)

โครงการจัดตังศูนย์
บริการผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ในชุมชน(สํานัก
ปลัด)

โครงการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์การออกกําลัง
กายเพือชุมชน(กอง
การศึกษา)

โครงการจัดจ้างนัก
เรียน นักศึกษา ให้มี
รายได้จากอาชีพที
เหมาะสมในช่วงปิด
ภาคเรียน(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเยาวชน
แห่งชาติ(กองการ
ศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์(สํานัก
ปลัด)

โครงการข้าราชการ
พนักงานดีเด่นประจําปี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน-
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน -
นอกราชอาณาจักร

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ผู้ประสบภัย

ค่าของรางวัล

- โครงการอบรมผู้
ประกอบการสถานที
จําหน่ายอาหาร(กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

50,000

50,000

50,000

100,000

30,000

100,000

10,00010,000

30,000

350,000350,000

2,0002,000

5,0005,000

100,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน(สํานักปลัด)

โครงการจัดตังศูนย์
บริการผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ในชุมชน(สํานัก
ปลัด)

โครงการจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์การออกกําลัง
กายเพือชุมชน(กอง
การศึกษา)

โครงการจัดจ้างนัก
เรียน นักศึกษา ให้มี
รายได้จากอาชีพที
เหมาะสมในช่วงปิด
ภาคเรียน(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันผู้
สูงอายุ(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันเยาวชน
แห่งชาติ(กองการ
ศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์(สํานัก
ปลัด)

โครงการข้าราชการ
พนักงานดีเด่นประจําปี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน-
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน -
นอกราชอาณาจักร

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ผู้ประสบภัย

ค่าของรางวัล

- โครงการอบรมผู้
ประกอบการสถานที
จําหน่ายอาหาร(กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

205,800

100,000

20,000

100,000

40,000

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาบุคลากร(งาน
ป้องกันฯ)ให้ความรู้
พร้อมปฏิบัติภารกิจได้
ตลอดเวลา(สํานักปลัด)

โครงการเผยแพร่ให้
คามรู้เกียวกับกฏหมาย
สู่ชุมชน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาเว็บไซด์ของ
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วง

โครงการประชุมชุมชน
และประชาคมเมือง
(สํานักปลัด)

โครงการประกวด
ชุมชนสวยงามและ
บ้านน่าอยู่(สํานักปลัด)

โครงการเทิดทูนปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ(สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน(สํานักปลัด)

โครงการจัดประกวด
ดนตรีต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)

โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ หรือวารสาร
แนะนําเกียวกับ
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วงและการติดต่อ
ราชการ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

โครงการจัดทําแผนผัง
ชุมชน(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,00020,000

20,00020,000

10,000

5,0005,000

205,800

100,000

20,000

100,000

40,000

150,000150,000

50,00050,000

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาบุคลากร(งาน
ป้องกันฯ)ให้ความรู้
พร้อมปฏิบัติภารกิจได้
ตลอดเวลา(สํานักปลัด)

โครงการเผยแพร่ให้
คามรู้เกียวกับกฏหมาย
สู่ชุมชน

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาเว็บไซด์ของ
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วง

โครงการประชุมชุมชน
และประชาคมเมือง
(สํานักปลัด)

โครงการประกวด
ชุมชนสวยงามและ
บ้านน่าอยู่(สํานักปลัด)

โครงการเทิดทูนปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ(สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน(สํานักปลัด)

โครงการจัดประกวด
ดนตรีต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)

โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ หรือวารสาร
แนะนําเกียวกับ
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วงและการติดต่อ
ราชการ

โครงการจัดทําแผน
พัฒนา

โครงการจัดทําแผนผัง
ชุมชน(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

20,000

50,000

100,000

5,000

50,000

50,000

150,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ทีพึง
(สํานักปลัด)

โครงการวันเทศบาล

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลตลาด(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลือน
กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมรายได้แก้ไข
ปัญหาความยากจน
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

25,00025,000

200,000200,000

20,000

50,000

100,000

5,000

50,000

50,000

150,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ทีพึง
(สํานักปลัด)

โครงการวันเทศบาล

โครงการเลือกตังผู้
บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาท้องถิน

โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลตลาด(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการขับเคลือน
กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมรายได้แก้ไข
ปัญหาความยากจน
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับเยาวชนช่วงปิด
ภาคเรียน(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

20,000

100,000

5,000

30,000

200,000

50,000

200,000

90,000

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์(กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อนปลอดสาร
เสพติด(ช่วงปิดเทอม)
(กองการศึกษา)

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง(สํานักปลัด)

โครงการสํารวจข้อมูล
ครัวเรือนเกษตรกรผู้
เลียงสัตว์ประจําปี(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการสร้างเครือ
ข่ายและการตลาดด้าน
การส่งเสริมอาชีพ
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุน
ความเข้มแข็งบทบาท
ของสตรีและกลุ่มแม่
บ้านเทศบาลตําบล
หนองม่วง(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทัวไปเพือต้านยาเสพ
ติด(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

20,000

100,000

5,000

30,000

200,000

50,000

200,000

90,000

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์(กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อนปลอดสาร
เสพติด(ช่วงปิดเทอม)
(กองการศึกษา)

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง(สํานักปลัด)

โครงการสํารวจข้อมูล
ครัวเรือนเกษตรกรผู้
เลียงสัตว์ประจําปี(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการสร้างเครือ
ข่ายและการตลาดด้าน
การส่งเสริมอาชีพ
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุน
ความเข้มแข็งบทบาท
ของสตรีและกลุ่มแม่
บ้านเทศบาลตําบล
หนองม่วง(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ(กอง
สาธารณสุขฯ)

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทัวไปเพือต้านยาเสพ
ติด(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,00010,000

45,00020,00030,000

5,00010,0005,000

20,00010,000358,425

20,00040,000

659,468

3,00010,000

50,000150,000

1,000200,000100,000

10,00020,000200,000

5,000

25,00030,00015,000

5,00060,00030,000

40,00030,00020,000

85,000300,000330,00070,000

20,000

100,000

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมอาสา
สมัครพิทักษ์สิงแวด
ล้อม(กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการอบรมเยาวชน
โดยการจัดค่ายเยาวชน
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ ความ
รู้ ความสามารถ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,000

403,391308,391

125,000105,000

468,42580,000

60,000

659,468

13,000

255,00055,000

50,00050,000

802,000501,000

330,000100,000

5,000

150,00080,000

168,00073,000

120,00030,000

1,315,000530,000

20,000

100,000

200,000200,000

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมอาสา
สมัครพิทักษ์สิงแวด
ล้อม(กองสาธารณ
สุขฯ)

โครงการอบรมเยาวชน
โดยการจัดค่ายเยาวชน
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ ความ
รู้ ความสามารถ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,300,000

385,000

160,000

9,500

17,000

15,000

15,000

3,000

369,70025,00060,000

67,000

10,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รถบรรทุกขยะ ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า
6,000 ซีซี(แบบอัด
ท้าย)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถแทรกเตอร์ ตัด
หญ้า ชนิดนังขับ

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ลู่วิงไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กีฬา

- เครืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง(กองช่าง)

- เครืองตัดแต่งกิงไม้
ชนิดเครืองยนต์(กอง
ช่าง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 -
6

โต๊ะ แบบขาเหล็ก

เก้าอีสํานักงาน

เก้าอี แบบขาเหล็ก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,300,000

385,000

160,000

9,500

17,000

25,00025,000

15,000

25,00025,000

15,000

18,60015,600

12,00012,000

954,700500,000

81,40014,400

134,000124,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

รถบรรทุกขยะ ขนาด
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า
6,000 ซีซี(แบบอัด
ท้าย)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- รถแทรกเตอร์ ตัด
หญ้า ชนิดนังขับ

ครุภัณฑ์การเกษตร

- ลู่วิงไฟฟ้า

ครุภัณฑ์กีฬา

- เครืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง(กองช่าง)

- เครืองตัดแต่งกิงไม้
ชนิดเครืองยนต์(กอง
ช่าง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 -
6

โต๊ะ แบบขาเหล็ก

เก้าอีสํานักงาน

เก้าอี แบบขาเหล็ก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,821,2846,691,480100,0004,931,1302,128,3002,178,000166,0002,453,877

972,000120,00050,00055,000

52,500

200,000

5,000

5,000

337,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

- ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ(โรงเรียน
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาจ้างแบบ
ปรับราคาได้

- ค่าจ้างทีปรึกษาซึง
เกียวกับสิงก่อสร้าง
หรือเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเสริมผิวแอสฟัล
ท์ติก และปรับปรุงบ่อ
พัก คสล.ซอยเทศบาล
6/1

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,102,40015,224,329408,000

1,197,000

52,500

20,00020,000

200,000

5,000

5,000

337,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

- ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ(โรงเรียน
เทศบาลตําบลหนอง
ม่วง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาจ้างแบบ
ปรับราคาได้

- ค่าจ้างทีปรึกษาซึง
เกียวกับสิงก่อสร้าง
หรือเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจรเสริมผิวแอสฟัล
ท์ติก และปรับปรุงบ่อ
พัก คสล.ซอยเทศบาล
6/1

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


