
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 863,610

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 28,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 144,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 86,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 270,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,237,120

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 318,970

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,796,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 60,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,076,000

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,366,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 863,610

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 28,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 144,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 86,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 270,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 3,237,120

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 318,970

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 15,796,800

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน 60,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,076,000

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,366,400

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,400 207,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 600,000 1,440,000 86,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 97,200

เงินเดือนพนักงาน 2,275,700 2,527,500 5,580,417

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 261,200 664,900

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 145,200 78,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 60,000 20,800

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 63,600 180,000 84,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,500,000 4,421,000 1,200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดการและแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

100,000

ของดีเมืองปัวและ
เทศกาลโลกของกว่าง “
นักสู้แห่งขุนเขา”

30,000

แข่งขันกีฬาเปตอง  ผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลปัว 60,000

แข่งขันฟุตบอลมวลชน
อําเภอปัวคัพ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,280,000 4,406,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 446,400 610,800

เงินเดือนพนักงาน 10,981,300 21,364,917

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,370,200 2,296,300

เงินประจําตําแหน่ง 443,400 751,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 162,200 303,000

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

46,000 40,000 86,000

ค่าเช่าบ้าน 477,000 804,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 25,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 3,600,000 10,721,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 80,000 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดการและแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

100,000

ของดีเมืองปัวและ
เทศกาลโลกของกว่าง “
นักสู้แห่งขุนเขา”

30,000

แข่งขันกีฬาเปตอง  ผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลปัว 60,000

แข่งขันฟุตบอลมวลชน
อําเภอปัวคัพ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 25,000 50,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
จัดงานแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลปัว สัมพันธ์

30,000

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 30,000

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000

จัดงานวันแม่แห่งชาติ 10,000

จัดงานวันลอยกระทง 5,000

จัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

จิบกาแฟ  แลเมืองปัว

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนารายได้

ซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ระดับ
เทศบาล

ตลาดสดน่าซือ 10,000

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

25,000 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 184,730 184,730

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการฯ 50,000 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 500,000 500,000

จัดงานแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลปัว สัมพันธ์

30,000

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 30,000

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 30,000

จัดงานวันแม่แห่งชาติ 10,000

จัดงานวันลอยกระทง 5,000

จัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)

350,000 350,000

จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 10,000 10,000

จิบกาแฟ  แลเมืองปัว 5,000 5,000

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนารายได้ 50,000 50,000

ซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ระดับ
เทศบาล

10,000 10,000

ตลาดสดน่าซือ 10,000

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 5,000 5,000

วันทีพิมพ์ : 12/9/2561  15:23:55 หน้า : 6/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปัว

8,000

ปรับปรุงแนวเขตเทศ
บาลตําบลปัว 10,000

ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 150,000

ป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 10,000

พัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 30,000

รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน

รับเสด็จฯ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 200,000

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาล

ส่งเสริมประเพณีรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ 20,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาอาชีพ 30,000

สนับสนุนการจัดการสิง
แวดล้อมในชุมชน 50,000

สนับสนุนการจัดทํา
และทบทวนแผน
ชุมชน

5,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 1,528,380

สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ
สนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารจัดการการ
ท่องเทียว(การจัดทํา
แผนแม่บทอําเภอปัว 
เพือพัฒนาแหล่งท่อง
เทียวอย่างยังยืน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปัว

8,000

ปรับปรุงแนวเขตเทศ
บาลตําบลปัว 10,000

ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 150,000

ป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 10,000

พัฒนาศักยภาพผู้
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 30,000

รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน 5,000 5,000

รับเสด็จฯ 30,000 30,000

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 200,000

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเทศบาล 18,000 18,000

ส่งเสริมประเพณีรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ 20,000

ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาอาชีพ 30,000

สนับสนุนการจัดการสิง
แวดล้อมในชุมชน 50,000

สนับสนุนการจัดทํา
และทบทวนแผน
ชุมชน

5,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 1,528,380

สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

5,000 5,000

สนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารจัดการการ
ท่องเทียว(การจัดทํา
แผนแม่บทอําเภอปัว 
เพือพัฒนาแหล่งท่อง
เทียวอย่างยังยืน)

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

40,000

อบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลากร
เทศบาล
อบรมเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้
บริโภค 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 200,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000 150,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 3,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 70,000 535,000 3,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 150,000 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,820,903

วัสดุการเกษตร 200,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 600,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000 15,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 110,000 10,000 20,000 50,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 55,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

40,000

อบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลากร
เทศบาล

20,000 20,000

อบรมเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 10,000 10,000

อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้
บริโภค 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 125,000 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,000 202,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 8,000 176,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 207,000 1,015,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 25,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,000 226,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,820,903

วัสดุการเกษตร 1,000 206,000

วัสดุก่อสร้าง 610,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 55,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 54,500 54,500

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 215,000 405,000

ค่าไฟฟ้า 515,000 1,020,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 33,000 33,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสาร

จัดซือตู้เหล็ก  ขนาด 2 
บาน 5,500

จัดซือตู้เหล็ก  แบบ
บานกระจกเลือน

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน 5,500

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 
ลินชัก
จัดซือโต๊ะพับสวิงขา
พลาสติก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเทปวัดระยะ 4,500

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระจกเงา
สะท้อน

จัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
จัดซือแบริเออ (แท่น
กันจราจร)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
ค.ส.ล. บ้านร้อง 350,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านป่าลาน 350,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสาร 79,000 79,000

จัดซือตู้เหล็ก  ขนาด 2 
บาน 5,500

จัดซือตู้เหล็ก  แบบ
บานกระจกเลือน 4,300 4,300

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน 5,500 11,000

จัดซือตู้เหล็ก แบบ 4 
ลินชัก 7,900 7,900

จัดซือโต๊ะพับสวิงขา
พลาสติก 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน

16,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเทปวัดระยะ 4,500

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระจกเงา
สะท้อน 80,000 80,000

จัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 200,000 200,000

จัดซือแบริเออ (แท่น
กันจราจร) 35,000 35,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
ค.ส.ล. บ้านร้อง 350,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
บ้านป่าลาน 350,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านป่าหัด 350,000

ก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านขอน 700,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด  บ้านแก้ม

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด บ้านต้นแหลง

326,500

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด บ้านปรางค์

358,000

ก่อสร้างสะพานค.ส.ล.  
บ้านนาป่าน 350,000

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลปัว

320,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สาธารณะ (อ่างเก็บนํา 
รศ. 200 ปี)

200,000

ปรับปรุงอาคารศูนย์
ท่องเทียวเทศบาลตําบล
ปัว
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บ้านปรางค์พัฒนา 1

350,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้
มาได้ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านป่าหัด 350,000

ก่อสร้างเมรุเผาศพ  
บ้านขอน 700,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด  บ้านแก้ม

350,000

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด บ้านต้นแหลง

326,500

ก่อสร้างรางระบายนํา 
ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมี
ฝาปิด บ้านปรางค์

358,000

ก่อสร้างสะพานค.ส.ล.  
บ้านนาป่าน 350,000

ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลปัว

320,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สาธารณะ (อ่างเก็บนํา 
รศ. 200 ปี)

200,000

ปรับปรุงอาคารศูนย์
ท่องเทียวเทศบาลตําบล
ปัว

100,000 100,000

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
บ้านปรางค์พัฒนา 1

350,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้
มาได้ซึงสิงก่อสร้าง

100,000

อาคารต่าง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาและต่อ
เติมอาคารกองการ
ศึกษา

228,000

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม

107,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาท่า
วังผา

350,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อําเภอปัว 737,470

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการปก
ครองอําเภอปัว
อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล สําหรับค่า
อาหารกลางวัน

7,136,000

รวม 28,190,100 630,000 6,278,400 150,000 235,000 12,862,870 3,842,400 20,480,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาและต่อ
เติมอาคารกองการ
ศึกษา

228,000

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม

107,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาท่า
วังผา

350,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อําเภอปัว 737,470

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการปก
ครองอําเภอปัว 30,000 30,000

อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล สําหรับค่า
อาหารกลางวัน

7,136,000

รวม 506,000 25,624,830 98,800,000
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