




อ ำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบำลเมืองทับกวำง



        บัดน้ีปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกบั เทศบาลเมือง  มีรายรับเกนิยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งส้ิน 15,874,366 บาท ท าใหมี้
ความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งส้ิน 15,830,788 บาท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
        ตามที่สภาเทศบาลเมืองทบักวางได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น



เทศบาลเมืองทับกวาง

อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เร่ือง



บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 15,830,788

แผนงานเคหะและชุมชน 13,625,300

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 317,488

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 108,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,000,000

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 780,000

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบาลเมืองทับกวาง

อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



780,000

780,000

780,000

108,000

108,000

108,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

13,625,300งบลงทุน 13,625,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

งบลงทุน 1,000,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000

                                             รวม 1,000,000

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
รวมงบ

งบลงทุน 108,000

    ค่าครุภัณฑ์ 108,000

                                             รวม 108,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน
รวมงบ

งบลงทุน 780,000

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 780,000

                                             รวม 780,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองทับกวาง

อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งานบริหารทั่วไป รวมงบ



13,625,300

13,625,300

317,488

317,488

317,488

งบกลาง 317,488

    งบกลาง 317,488

                                             รวม 317,488

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 13,625,300

                                             รวม 13,625,300





ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี

33,200,000 36,792,292.00

357,000 409,371.15

4,000,000 3,815,042.00

0 0.00

0 0.00

37,557,000 41,016,705.15

0 0.00

0 0.00

0 0.00

15,000 0.00

2,000 1,843.00

0 0.00

200,000 157,377.50

580,000 623,638.00

0 0.00

25,000 27,400.00

0 0.00

500 0.00

10,000 11,800.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับโรคพิษสุนขับ้า 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับบัตรประจ าตัวประชาชน 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา -500.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับทะเบียนราษฎร 1,800.00 0

      ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือ
สะสมอาหาร

2,400.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 43,638.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร -42,622.50 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการขายสุรา -15,000.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนญุาตการพนนั -157.00 0

      ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมประทับตรารับรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สัตว์ 0.00 0

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

      ค่าธรรมเนยีมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0

      อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 3,459,705.15 3,569,017

      ภาษีป้าย -184,958.00 0

      อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0

      ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 3,592,292.00 3,569,017

      ภาษีบ ารุงท้องที่ 52,371.15 0

รายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

อ าเภอ แก่งคอย  จังหวัด สระบุรี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองทับกวาง

วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:29:44

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรับ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1



วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:29:44

หน้า : 1/1

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

100 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

2,000 1,710.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

5,000 0.00

0 0.00

1,800,000 1,095,475.00

0 0.00

0 0.00

100 20.00

0 0.00

5,000 4,430.00

0 0.00

1,000 0.00

20,000 438,353.00

100 0.00

0 0.00

1,000 1,000.00

0 0.00

500 0.00

318,000 319,750.00

10,000 12,300.00      ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนทีใ่ด ซ่ึงมีพ้ืนทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

2,300.00 0

      ค่าใบอนญุาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย -500.00 0

      ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,750.00 0

      ค่าปรับอ่ืน ๆ 0.00 0

      ค่าใบอนญุาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ -100.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายหอพัก 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน่ -1,000.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 418,353.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข -570.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนขับ้า 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร -80.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก -704,525.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมอ่ืน ๆ -5,000.00 0

      ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการบ าบัดน้ าทิง้ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย์ -290.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการบ าบัดน้ าเสีย 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมเป็นผู้รับจ้างใหบ้ริการ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมการแพทย์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตเป็นผู้ควบคุม -100.00 0

      ค่าธรรมเนยีมค าขอรับใบอนญุาตเป็นผู้รับจ้างใหบ้ริการ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมค าขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมตามประมวลกฎหมายทีดิ่นมาตรา 9 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมการขอรับใบอนญุาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 0



วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:29:44

หน้า : 1/1

0 0.00

8,000 10,000.00

3,000 3,540.00

1,000 1,285.00

500 0.00

3,007,800 2,709,921.50

0 0.00

1,200,000 1,018,967.52

25,000,000 17,539,754.69

14,000,000 11,100,879.71

580,000 0.00

2,908,000 2,808,671.86

5,830,000 6,782,940.87

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

47,080,000 58,063,418.33

150,000 84,724.04

0 0.00

11,400,000 8,475,981.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

108,148,000 105,875,338.02

0 0.00

0 0.00

1,200,000 1,610,802.10

100 0.00

0 0.00

10,000 0.00

      ค่าตอบแทนตามกฎหมายก าหนด 0.00 0

      รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ -10,000.00 0

      ดอกเบ้ีย 410,802.10 368,991

      เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ -100.00 0

      ค่าเช่าทีดิ่น 0.00 0

      ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร -2,272,661.98 11,936,358

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

      ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0

      ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น -2,924,019.00 0

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม -65,275.96 0

      เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแหง่ชาติ 0.00 0

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ 10,983,418.33 10,983,418

      ภาษียาสูบ 0.00 0

      อากรประมง 0.00 0

      ภาษีสรรพสามิต 952,940.87 952,940

      ภาษีการพนนั 0.00 0

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ -580,000.00 0

      ภาษีสุรา -99,328.14 0

      ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ -7,460,245.31 0

      ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ -2,899,120.29 0

      ค่าธรรมเนยีมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ) 0.00 0

      ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน -181,032.48 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต -297,878.50 0

หมวดภาษีจัดสรร

      ค่าใบอนญุาตเกีย่วกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 285.00 0

      ค่าใบอนญุาตอ่ืนๆ -500.00 0

      ค่าใบอนญุาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0

      ค่าใบอนญุาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 540.00 0

      ค่าใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 0



วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:29:44

หน้า : 1/1

1,210,100 1,610,802.10

300,000 0.00

0 0.00

100 0.00

100 0.00

300,200 0.00

100 1,440.95

200,000 114,000.00

100 0.00

500 673.00

500,000 423,217.84

700,700 539,331.79

1,000 0.00

1,000 0.00

52,780,000 44,816,332.00

0 0.00

0 130,600.00

52,780,000 44,946,932.00

0 15,265,400.00

0 0.00

0 0.00

0 15,265,400.00

203,704,800 211,964,430.56

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 15,265,400.00 0

รวมทุกหมวด 8,259,630.56 15,874,366

      เงินอุดหนนุระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจด้านการศึกษา 0.00 0

      เงินอุดหนนุระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหนว่ยงานอ่ืน 0.00 0

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

      เงินอุดหนนุระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 15,265,400.00 0

      เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ 130,600.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -7,833,068.00 0

      เงินอุดหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า -7,963,668.00 0

      เงินอุดหนนุทัว่ไประบุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาประเทศ 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน -1,000.00 0

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดรายได้จากทุน

      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -1,000.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ -76,782.16 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด -161,368.21 0

      ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง -100.00 0

      ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 173.00 0

      เงินทีมี่ผู้อุทิศให้ 1,340.95 0

      ค่าขายแบบแปลน -86,000.00 0

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -300,200.00 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

      รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ -100.00 0

      รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -100.00 0

      เงินช่วยเหลือจากสถานธนานบุาล -300,000.00 0

      เงินช่วยเหลือท้องถิน่จากกิจการเฉพาะการ 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 400,702.10 368,991

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์



รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน
จ ำนวนค่ำภำคหลวงแร่ 10,983,418.00 บำท

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภำษีจัดสรร 11,936,358.00 บำท
ภำษีสรรพสำมิต 952,940.00 บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 368,991.00 บำท
ดอกเบ้ีย 368,991.00 บำท

รำยได้จัดเก็บเอง

หมวดภำษีอำกร 3,569,017.00 บำท
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 3,569,017.00 บำท

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งส้ิน 15,874,366.00   บำท  แยกเป็น

เทศบำลเมืองทับกวำง

อ ำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี

หน้ำ : 1/1

วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:30:20

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560



หน้า : 1/1

ยอดประมาณการเดิม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 108,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 0 108,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 108,000

ติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงด้านหลังเทศบาลและ
อาคารบ้านพักพนกังาน

0 108,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 108,000

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 780,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบลงทุน 0 780,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0 780,000

ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าบริเวณหนา้ส้านกังานเทศบาลเมืองทับกวาง 0 500,000

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 780,000

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังส้านกังานสถานธนานบุาล 0 150,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงจอดรถหนา้หอ้งแผนทีภ่าษี 0 130,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:30:50

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองทับกวาง

อ้าเภอ แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
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0

0

0
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0

0

0

0

ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 11 ชุมชนเฟ่ืองฟ้า หมู่ที ่9 0 486,000

ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้้าและบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบาล 5 

ซอย6 ช่วงบ้านนางเรณู ชุมชนเฟ่ืองฟ้า หมู่ที ่9
0 300,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สมาน แก่นพุทธา หมู่ที ่6 0 360,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนเทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่1 0 470,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางละเอียด กาญจนา ชุมชนสะพานสอง หมู่ที7่ 0 310,500

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางวาสนา ชุมชนหนองปู93 0 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางค้าพู ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่7 0 500,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางปราณี ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที6่ 0 140,000

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณบ้านนางสุวรรณ หมู่ที่1 ซอยฉัตรกมล 0 224,000

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางค้าเงิน ชุมชนบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่7 0 90,000

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย 11 ถนนเทศบาล6 หมู่ที่3 0 480,000

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอยบ้านญวณ หมู่ที ่8 0 170,000

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางจอมศรี นาคปนค้า หมู่ที่6 0 201,600

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณข้าง หจก.ฉัตรกมล หมู่ที ่1 0 480,000

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางไฉน หมู่ที่1 ซอยฉัตรกมล 0 224,000

ก่อสร้างถนนคสล. ชุมชนหนองปู93 ซอย 1 หมู่ 9 0 500,000

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบัญญัติ ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่7 0 500,000

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 ซอยข้าง หจก.สุทรญาณ์  หมู่ที ่3 0 331,200

ก่อสร้างติดต้ังถังประปา ชุมชนสะพานสาม หมู่ที ่4 0 300,000

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนอนบุาลสมถวิล หมู่ที ่6 0 500,000

ปรับปรุงภูมิทัศนพ์ร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที2่ 0 500,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ปรับปรุงภูมิทัศนพ์ร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้งชุมชนบ้านน้้าพุ หมู่ที1่0 0 500,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 1,000,000

รวมแผนงานการศึกษา 0 1,000,000

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 1,000,000

รวมงบลงทุน 0 1,000,000

ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับกวาง1 (สมุหพ์ร้อม) หมู่ที ่7 0 500,000

เทลาน คสล.บริเวณข้างสนามฟุตซอลหลัง สนง.เทศบาลเมืองทับกวาง 0 500,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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3,018,494

3,018,494

3,018,494

3,018,494

3,018,494

3,018,494รวมทุกแผนงาน 2,881,851 15,830,788

รวมงบกลาง 2,881,851 317,488

รวมแผนงานงบกลาง 2,881,851 317,488

รวมงบกลาง 2,881,851 317,488

รวมงบกลาง 2,881,851 317,488

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ้าเหนจ็บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) 2,881,851 317,488

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 13,625,300

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0 13,625,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 13,625,300

ปรับปรุงถนนคสล. ซอยข้ามฝายชลประทานทับกวางชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที ่6 0 500,000

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 13,625,300

ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนายประสพสุข หมู่ที ่3 0 480,000

ปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านเพรชน้้าหนึง่ หมู่ที ่7 0 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.รูปตัวยูบริเวณซอยนางสายใจ ชุมชนสะพานสอง
 หมู่ที ่7

0 420,000

ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพรชไผ่ทอง ซอย 4 (ช่วงที2่) 

ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที2่
0 175,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านหวันา หมู่ที ่6 0 400,000

ก่อสร้างราวกันตกบริเวณวัดบ้านโป่ง หมู่ที ่6 0 400,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณบ้านนายมนสั มาปิน หมู่ที ่7 0 414,000

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยบ้านนางธิดารัตน ์สุขช่ืน หมู่ที ่8 0 99,000

ก่อสร้างรางระบายน้้า หนา้บ้าน สท.จันที สีมาลา หมู่ที ่7 0 500,000

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.บริเวณหนา้บ้านนายถนอมศักด์ิ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา 
หมู่ที ่6 ถึง ชุมชนดินสอพอง หมู่ที ่7

0 500,000

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยเตาปูน หมู่ที9่ 0 420,000

ก่อสร้างถนนคสล.สายแยกถนนเทศบาล3 ชุมชนหวัเขาเกตุ หมู่ที ่6 0 500,000

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางโสพิศ วรศักด์ิ ชุมชนบ้านเขาเกตุ หมู่ที่6 0 250,000



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

แผนงำนกำรศึกษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์
บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงด้ำนหลังเทศบำล 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงด้ำนหลังเทศบำลและ
อำคำรบ้ำนพักพนักงำน

108,000 บำท

งบลงทุน 108,000 บำท
ค่ำครุภัณฑ์ 108,000 บำท

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 108,000 บำท

ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำบริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองทับกวำง 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ
บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองทับกวำง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถบริเวณด้ำนหลังส ำนักงำนสถำนธนำนุบำล 150,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถบริเวณด้ำนหลัง
ส ำนักงำนสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองทับกวำง

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงโรงจอดรถหน้ำห้องแผนที่ภำษี
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร  ยำว 10.00 เมตร 

อำคำรต่ำง ๆ
ก่อสร้ำงโรงจอดรถหน้ำห้องแผนที่ภำษี 130,000 บำท

งบลงทุน 780,000 บำท
ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 780,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 15,830,788 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรทั่วไป 780,000 บำท

เทศบำลเมืองทับกวำง

อ ำเภอ แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:31:21 หน้ำ : 1/1

      รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1

                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนนำยบัญญัติ 

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 140.00 เมตร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนนำยบัญญัติ ชุมชนหนองบัวบำน หมู่ที่7 500,000 บำท

ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยข้ำงโรงเรียนอนุบำลสมถวิล หมู่ที่ 6 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.

ซอยข้ำงโรงเรียนอนุบำลสมถวิล หมู่ที่ 6

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงติดต้ังถังประปำ ชุมชนสะพำนสำม
หมู่ที ่4 ขนำดปริมำตร ควำมจุ 15.00 ลูกบำศก์เมตร

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค
ก่อสร้ำงติดต้ังถังประปำ ชุมชนสะพำนสำม หมู่ที่ 4 300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่2 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่2 500,000 บำท

ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งชุมชนบ้ำนน้ ำพุ หมู่ที่10 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง  ชุมชนบ้ำนน้ ำพุ หมู่ที่10

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 13,625,300 บำท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนไฟฟ้ำถนน 13,625,300 บำท
งบลงทุน 13,625,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเทลำน คสล.บริเวณข้ำงสนำมฟุตซอล
หลังส ำนักงำนเทศบำลเมืองทับกวำง หนำ 0.15 เมตร  

เทลำน คสล.บริเวณข้ำงสนำมฟุตซอลหลัง สนง.เทศบำลเมืองทับกวำง 500,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล.บริเวณโรงเรียนเทศบำลทับกวำง1 (สมุห์พร้อม) หมู่ที่ 7 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. 

บริเวณโรงเรียนเทศบำลทับกวำง 1 (สมุห์พร้อม) หมู่ที่ 7 

ค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,000,000 บำท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 1,000,000 บำท
งบลงทุน 1,000,000 บำท



วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:31:21 หน้ำ : 1/1

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวนก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงปรำณี ชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ หมู่ที่6 140,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงค ำพู 

ชุมชนหนองบัวบำน หมู่ที่ 7 ขนำดผิวจรำจร

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงค ำพู ชุมชนหนองบัวบำน หมู่ที่7 500,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงค ำเงิน ชุมชนบ้ำนโคกพัฒนำ หมู่ที่7 90,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงค ำเงิน 

ชุมชนบ้ำนโคกพัฒนำ หมู่ที่7 ขนำดผิวจรำจร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. 

บริเวณบ้ำนนำงสุวรรณ หมู่ที่1 ซอยฉัตรกมล 

ก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณบ้ำนนำงสุวรรณ หมู่ที่1 ซอยฉัตรกมล 224,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณซอยบ้ำนญวณ หมู่ที่ 8 170,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณซอยบ้ำนญวณ 

หมู่ที ่8 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณซอย 11 

ถนนเทศบำล 6 หมู่ที ่3 ขนำดผิวจรำจร

ก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณซอย 11 ถนนเทศบำล6 หมู่ที่3 480,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณข้ำง หจก.ฉัตรกมล หมู่ที่ 1 480,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. บริเวณข้ำง หจก.ฉัตรกมล 

หมู่ที ่1 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 150.00 เมตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. 

ซอยบ้ำนนำงจอมศรี นำคปนค ำ หมู่ที่ 6

ก่อสร้ำงถนนคสล. ซอยบ้ำนนำงจอมศรี นำคปนค ำ หมู่ที่6 201,600 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล. ชุมชนหนองปู93 ซอย 1 หมู่ 9 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. 

ชุมชนหนองปู 93 ซอย 1 หมู่ 9

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณบ้ำนนำงไฉน  

หมู่ที ่1 ซอยฉัตรกมล  ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร 

ก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณบ้ำนนำงไฉน หมู่ที่1 ซอยฉัตรกมล 224,000 บำท

ก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนเทศบำล 6 ซอยข้ำง หจก.สุทรญำณ์  หมู่ที่ 3 331,200 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนเทศบำล 6 

ซอยข้ำง หจก.สุทรญำณ์ หมู่ที่ 3 ขนำดผิวจรำจร
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จ ำนวน
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จ ำนวนก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยเตำปูน หมู่ที9่ 420,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู 
บริเวณซอยเตำปูน หมู่ที ่9 ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.

บริเวณหน้ำบ้ำนนำยถนอมศักด์ิ ชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.บริเวณหน้ำบ้ำนนำยถนอมศักด์ิ ชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ 
หมู่ที่ 6 ถึง ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7

500,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนลูกรังบ้ำนนำงโสพิศ วรศักด์ิ ชุมชนบ้ำนเขำเกตุ หมู่ที่6 250,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง
บ้ำนนำงโสพิศ วรศักด์ิ ชุมชนบ้ำนหัวเขำเกตุ หมู่ที่  6

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.

สำยแยกถนนเทศบำล 3 ชุมชนหัวเขำเกตุ หมู่ที่ 6

ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยแยกถนนเทศบำล3 ชุมชนหัวเขำเกตุ หมู่ที่ 6 500,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำและบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบำล 5 

ซอย6 ช่วงบ้ำนนำงเรณู ชุมชนเฟ่ืองฟ้ำ หมู่ที่ 9
300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ
และบ่อพัก คสล.บริเวณถนนเทศบำล 5 ซอย 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.บริเวณถนนเทศบำล 5 

ซอย 11 ชุมชนเฟ่ืองฟ้ำ หมู่ที่  9 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  

ก่อสร้ำงถนนคสล.บริเวณถนนเทศบำล 5 ซอย 11 ชุมชนเฟ่ืองฟ้ำ หมู่ที่ 9 486,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยแยกถนนเทศบำล 4 ชุมชนบ้ำนเขำมัน หมู่ที่1 470,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยแยกถนนเทศบำล 4 

ชุมชนบ้ำนเขำมัน หมู่ที ่1 ขนำดผิวจรำจร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.

ซอยบ้ำนผู้ใหญ่สมำน แก่นพุทธำ 

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนผู้ใหญ่สมำน แก่นพุทธำ หมู่ที่ 6 360,000 บำท

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงวำสนำ ชุมชนหนองปู93 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงวำสนำ 

ชุมชนหนองปู 93 กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 105.00 เมตร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.

ซอยบ้ำนนำงละเอียด กำญจนำ ชุมชนสะพำนสอง 

ก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงละเอียด กำญจนำ ชุมชนสะพำนสอง หมู่ที่7 310,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยบ้ำนนำงปรำณ ี

ชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ หมู่ที่6 ขนำดผิวจรำจร
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จ ำนวน
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน คสล.

ซอยข้ำมฝำยชลประทำนทับกวำง  ชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ 

ปรับปรุงถนนคสล. ซอยข้ำมฝำยชลประทำนทับกวำงชุมชนบ้ำนโป่งพัฒนำ หมู่ที่ 6 500,000 บำท

ปรับปรุงถนน คสล.ทำงเข้ำหมู่บ้ำนเพรชน้ ำหนึ่ง หมู่ที่ 7 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนน คสล.

ทำงเข้ำหมู่บ้ำนเพชรน้ ำหนึ่ง หมู่ที่ 7

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนน คสล.

บริเวณบ้ำนนำยประสพสุข หมู่ที่ 3

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง
ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้ำนนำยประสพสุข หมู่ที่ 3 480,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล.

รูปตัวย ู บริเวณซอยนำงสำยใจ ชุมชนสะพำนสอง 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล.รูปตัวยูบริเวณซอยนำงสำยใจ ชุมชนสะพำนสอง
 หมู่ที่ 7

420,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้ำนหัวนำ หมู่ที่ 6 400,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

ซอยบ้ำนหัวนำ หมู่ที ่6 ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.

เพชรไผ่ทอง ซอย 4 (ช่วงที่ 2) ชุมชนเพชรไผ่ทอง 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.เพรชไผ่ทอง ซอย 4 (ช่วงที2่) 

ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที2่
175,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.บริเวณบ้ำนนำยมนัส มำปิน หมู่ที่ 7 414,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.

บริเวณบ้ำนนำยมนัส มำปิน หมู่ที่ 7

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำวกันตกบริเวณวัดบ้ำนโป่ง 

หมู่ที ่6 ยำว 160.00 เมตร

ก่อสร้ำงรำวกันตกบริเวณวัดบ้ำนโป่ง หมู่ที่ 6 400,000 บำท

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หน้ำบ้ำน สท.จันที สีมำลำ หมู่ที่ 7 500,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 

หน้ำบ้ำน สท.จันที สีมำลำ หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู 
บริเวณซอยบ้ำนนำงธิดำรัตน์ สุขช่ืน หมู่ที่ 8 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยบ้ำนนำงธิดำรัตน์ สุขช่ืน หมู่ที่ 8 99,000 บำท
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)   

จ ำนวน  317,487.32 บำท

งบกลำง 317,488 บำท
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 317,488 บำท

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 317,488 บำท
งบกลำง 317,488 บำท



317,488
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500,000 500,000
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331,200 331,200

224,000 224,000
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201,600 201,600
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170,000 170,000

224,000 224,000

90,000 90,000

500,000 500,000

140,000 140,000

310,500 310,500

500,000 500,000

360,000 360,000

470,000 470,000

486,000 486,000ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณถนน
เทศบาล 5 ซอย 11 ชุมชน

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่สมาน แก่นพุทธา หมู่ที่ 6ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนน
เทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
ละเอียด กาญจนา ชุมชนก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
วาสนา ชุมชนหนองปู93

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
ค าพู ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที7่ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
ปราณี ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา 

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณบ้าน
นางสุวรรณ หมู่ที1่ ซอยฉัตรกมลก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
ค าเงิน ชุมชนบ้านโคกพัฒนา 

ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย 
11 ถนนเทศบาล6 หมู่ที3่ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย
บ้านญวณ หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนาง
จอมศรี นาคปนค า หมู่ที6่ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณข้าง 
หจก.ฉัตรกมล หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน
นางไฉน หมู่ที1่ ซอยฉัตรกมลก่อสร้างถนนคสล. ชุมชนหนอง
ปู93 ซอย 1 หมู่ 9

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายบัญญัติ ชุมชนหนองบัวบานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล
 6 ซอยข้าง หจก.สุทรญาณ์  

ก่อสร้างติดต้ังถังประปา ชุมชน
สะพานสาม หมู่ที่ 4ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
โรงเรียนอนุบาลสมถวิล หมู่ที่ 6

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์บริเวณโรงจอด

108,000

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งปรับปรุงภูมิทศัน์พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 

317,488

วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:31:58

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



วันทีพิ่มพ์ : 24/8/2560  10:31:58

500,000 500,000

300,000 300,000

500,000 500,000

250,000 250,000

500,000 500,000

420,000 420,000

99,000 99,000

500,000 500,000

400,000 400,000

500,000 500,000

414,000 414,000

175,000 175,000

400,000 400,000

420,000 420,000

500,000 500,000

480,000 480,000

500,000 500,000

500,000 500,000

130,000 130,000

150,000 150,000

13,625,300 1,000,000 780,000 15,830,788

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
บริเวณด้านหลังส านักงาน รวม 317,488 108,000

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าห้อง
แผนที่ภาษี

ปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้า
หมู่บ้านเพรชน้ าหน่ึง หมู่ที่ 7ปรับปรุงถนนคสล. ซอยข้าม
ฝายชลประทานทบักวางชุมชน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณ
บ้านนายประสพสุข หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยูบริเวณซอยนางเทลาน คสล.บริเวณข้างสนาม
ฟุตซอลหลัง สนง.เทศบาลเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.

เพรชไผ่ทอง ซอย 4 (ช่วงที2่) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต ซอยบ้านหัวนา หมู่ที่

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า
บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลโครงการก่อสร้างถนนคสล.

บริเวณบ้านนายมนัส มาปิน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้าน
 สท.จันท ีสีมาลา หมู่ที่ 7ก่อสร้างราวกันตกบริเวณวัด
บ้านโป่ง หมู่ที่ 6

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บริเวณซอยเตาปูน หมู่ที9่ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บริเวณซอยบ้านนางธิดา

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางโส
พิศ วรศักด์ิ ชุมชนบ้านเขาเกตุ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริ
เวณหน้าบ้านนายถนอมศักด์ิ 

ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางทอ่
ระบายน้ าและบ่อพัก คสล.บริก่อสร้างถนนคสล.สายแยกถนน
เทศบาล3 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่

ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลทบักวาง1 

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
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