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30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวทีประชาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เรือพระบกในงาน
ประเพณีชักพระ
ประจําปีงบประมาณ
2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
สภาเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก  ประจําปี
2559

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลวันสงกรานต์

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา  กรีฑา  นักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชนในตําบลพิ
ปูน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวทีประชาคม

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เรือพระบกในงาน
ประเพณีชักพระ
ประจําปีงบประมาณ
2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนทีภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
สภาเด็กและเยาวชน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็ก  ประจําปี
2559

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลวันสงกรานต์

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา  กรีฑา  นักเรียน
นักศึกษาและ
ประชาชนในตําบลพิ
ปูน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

20,000

30,000

12,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน การ
จัดทําแผนชุมชน  และ
สนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  การ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่
บ้าน  ตําบล   อําเภอ
และระดับจังหวัด

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึงตําบลหนึง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในการต่อ
ทะเบียนและทําประกัน
รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อเณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการเยียมบ้าน
เยียมใจผู้พิการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000
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30,00030,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน การ
จัดทําแผนชุมชน  และ
สนับสนุนการขับ
เคลือนแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริม  สนับสนุน  การ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่
บ้าน  ตําบล   อําเภอ
และระดับจังหวัด

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึงตําบลหนึง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในการต่อ
ทะเบียนและทําประกัน
รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อเณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการเยียมบ้าน
เยียมใจผู้พิการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

30,000

30,000

10,000

20,000

10,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือการ
ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีพ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนและรณรงค์
โครงการหนึงคน  หนึง
ต้น  หนึงฝน  เพือ
ประชาชนชาวไทย

ค่าใช้จ่ายในทาง
พิธีการทางศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการ
ป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนา
เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
โครงการอาสาสมัคร
คุมกําเนิดสุนัข – แมว
ในเขต อบต.พิปูน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการส่งเสริม
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือการ
ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีพ

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม
สนับสนุนและรณรงค์
โครงการหนึงคน  หนึง
ต้น  หนึงฝน  เพือ
ประชาชนชาวไทย

ค่าใช้จ่ายในทาง
พิธีการทางศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการ
ป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนา
เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
โครงการอาสาสมัคร
คุมกําเนิดสุนัข – แมว
ในเขต อบต.พิปูน

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,000

30,000

15,000

120,000

542,400

20,000

60,000

300,000

ประเภท  เครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

ประเภท  เครือง
คอมพิวเตอร์แบบตัง
โต๊ะ

ประเภท  เครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภท ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ประเภท  ถังขยะ

ประเภท    โต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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21,90021,900

60,00060,000

21,00021,000

20,00020,000

70,00070,000

10,000

20,00020,000

18,00018,000

10,00010,000

176,000176,000

10,00010,000

103,000103,000

130,000100,000

15,000

120,000

542,400

20,000

20,00020,000

60,000

600,000300,000

ประเภท  เครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์

ประเภท  เครือง
คอมพิวเตอร์แบบตัง
โต๊ะ

ประเภท  เครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภท ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

ประเภท  ถังขยะ

ประเภท    โต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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465,000

180,000

400,000

415,000

355,000

60,000

100,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก  คสล.
บ้านหูนบ  หมู่ที 4
ตําบลพิปูน

โครงการต่อเติมทางนํา
หมืนราช   หมู่ที 2
ตําบลพิปูน

โครงการก่อสร้าง
สะพาน (โครงสร้าง
คสล. พืนไม้) ปากห้วย
สูง  หมู่ที 6   ตําบลพิ
ปูน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยกลางตก  หมู่ที
3   ตําบลพิปูน

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล.
(บริเวณบ้านนายภักดี –
บ้านนายวิโรจน์) หมู่ที
5  ตําบลพิปูน

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ประเภท  ติดตัง
สัญญาณไฟจราจรกระ
พริบ  พลังงานแสง
อาทิตย์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ประเภท  ติดตัง
กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประเภท  เครืองสํารอง
ไฟฟ้า

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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465,000

180,000

400,000

415,000

355,000

60,000

100,000

80,00080,000

24,00024,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก  คสล.
บ้านหูนบ  หมู่ที 4
ตําบลพิปูน

โครงการต่อเติมทางนํา
หมืนราช   หมู่ที 2
ตําบลพิปูน

โครงการก่อสร้าง
สะพาน (โครงสร้าง
คสล. พืนไม้) ปากห้วย
สูง  หมู่ที 6   ตําบลพิ
ปูน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยกลางตก  หมู่ที
3   ตําบลพิปูน

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล.
(บริเวณบ้านนายภักดี –
บ้านนายวิโรจน์) หมู่ที
5  ตําบลพิปูน

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ประเภท  ติดตัง
สัญญาณไฟจราจรกระ
พริบ  พลังงานแสง
อาทิตย์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ประเภท  ติดตัง
กล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประเภท  เครืองสํารอง
ไฟฟ้า

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,523,000176,00072,0004,135,50052,000546,00020,0001,020,080

1,012,00027,00024,00020,000

126,00060,0005,000

585,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการวางท่อจ่ายนํา
ประปาภูเขา  บ้าน
เหนือฟ้า หมู่ที 7
ตําบลพิปูน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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17,845,5009,210,92090,000

1,089,6006,600

191,000

20,00020,000

30,00030,000

585,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการวางท่อจ่ายนํา
ประปาภูเขา  บ้าน
เหนือฟ้า หมู่ที 7
ตําบลพิปูน

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


