
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 954,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 721,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,504,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 838,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,228,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,010,700

สํารองจ่าย 1,711,100

เบียยังชีพคนพิการ 3,168,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,093,600 6,869,100 894,600 1,643,500 2,551,600 2,359,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 10,800 732,600 60,000 72,000 293,500 182,700

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 954,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 721,000

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,504,100

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 838,200

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,228,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,010,700

สํารองจ่าย 1,711,100

เบียยังชีพคนพิการ 3,168,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 136,300

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,429,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,133,300

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,412,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,351,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,300 648,400 1,477,600 2,962,900 2,461,100 689,300 10,459,200

เงินอืนๆ 67,200 67,200 84,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,002,600 757,200 258,000

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 102,000 60,000 324,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 35,000 50,000 45,000 267,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 78,000 78,000 179,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 648,300 7,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 10,000 10,835,200 223,000 35,000 7,000 1,982,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมน้อมรําลึกพระ
มหากรุณาธิคุณพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 18,947,800

เงินอืนๆ 218,400

เงินวิทยฐานะ 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,017,800

เงินประจําตําแหน่ง 553,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 401,800

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000

ค่าเช่าบ้าน 371,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 785,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 13,152,200

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมน้อมรําลึกพระ
มหากรุณาธิคุณพระ
บาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 284,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้รักษ์โลก 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา 300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ต้นไม้รักษ์โลก 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000

วันทีพิมพ์ : 19/12/2560  11:06:16 หน้า : 6/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

450,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยุติ
ความรุนแรงต่อสตรี 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคนรักษ์ถิน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

450,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการยุติ
ความรุนแรงต่อสตรี 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เยาวชนคนรักษ์ถิน 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ใจอนุรักษ์สิงแวดล้อม 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที 10)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,639,600

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สังคมปลอดภัยไร้ความ
รุนแรง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เฉลิมพระชนมายุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที 10)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพประชาชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,639,600

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สังคมปลอดภัยไร้ความ
รุนแรง

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานงานสุนทรภู่ 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีบุญกลาง
บ้าน

4,000,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีวันลอย
กระทง

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

360,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ ศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 20,000 17,000 45,000 80,000 20,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 5,000 1,002,000 30,000 20,000 60,000 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450,000 3,000 5,000 50,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 45,000 40,000 20,000 6,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 17,000 10,000 7,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศเพือ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

360,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ ศูนย์พระ
มหาชนกเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

570,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมา
รี(อพ.สธ.)

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์

300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

542,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,597,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 638,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 301,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 936,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,618,000 30,000 41,500 210,000 745,600

วัสดุกีฬา 5,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 167,000 18,000 30,000 10,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 22,000 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,248,800

วัสดุการเกษตร 405,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 700,000 5,000 20,000 15,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000 74,000

วัสดุสํานักงาน 7,500 5,000 35,000 60,500 80,000 20,000 900,000

วัสดุอืน 36,000 10,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 7,200 166,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 58,000 38,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 1,435,000 390,000 350,000 100,000 650,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,400 5,000 15,000 101,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 50,000 5,000 1,050,000 30,000 50,000 350,000 400,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซืือเครืองให้การ
รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 210,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 787,000 787,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,645,100

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 288,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 62,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,248,800

วัสดุการเกษตร 410,000

วัสดุก่อสร้าง 800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 108,000

วัสดุสํานักงาน 1,108,000

วัสดุอืน 46,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 173,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 176,000

ค่าไฟฟ้า 2,925,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 123,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,935,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าจัดซืือเครืองให้การ
รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 210,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน 1,574,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม
และประชาชน

194,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยข้างบ้านคุณ
สมศักดิ เจริญรวย 
(ช่างเครืองเสียง) ถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 
(ขวามือ) (ชุมชนพล
งช้างเผือก)

1,023,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน์ 
(ชุมชนหนองกระโดง)

2,125,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณ
ข้าบริษัทโตโยต้า (เส้น
ที 1) และบริเวณหลัง
โรงงานญีปุ่นไปออก
ถนนหนองกันเกรา 
(เส้นที 2) (ชุมชนสาร
นารถ)

2,092,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร 
ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

79,500

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ์ ประยุทธ 
(ชุมชนหนองแหวน)

1,267,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยบ้านไทร
งาม (สุนทรภู่ซอย 7) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

222,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะ เพือลด
ค่าใช้จ่ายและลดผล
กระทบต่อสิงแวดล้อม
และประชาชน

194,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยข้างบ้านคุณ
สมศักดิ เจริญรวย 
(ช่างเครืองเสียง) ถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 
(ขวามือ) (ชุมชนพล
งช้างเผือก)

1,023,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยบุญมีตรงข้าม
ซอยจินดาวัฒน์ 
(ชุมชนหนองกระโดง)

2,125,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจาก ถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณ
ข้าบริษัทโตโยต้า (เส้น
ที 1) และบริเวณหลัง
โรงงานญีปุ่นไปออก
ถนนหนองกันเกรา 
(เส้นที 2) (ชุมชนสาร
นารถ)

2,092,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างบ้านเจ๊นุช 
ซอยแยกสุนทรโวหาร 
ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

79,500

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนเข้าบ้านคุณ
นงลักษณ์ ประยุทธ 
(ชุมชนหนองแหวน)

1,267,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยบ้านไทร
งาม (สุนทรภู่ซอย 7) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

222,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนต่อจากของ
เดิม ซอยบ้านตุ้น ดอน
มะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

1,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนทางเข้าบ้าน
ครูสมศักดิ (สอยมวย) 
ถนนสุนทรภู่ซอย 7 
หลังโรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

157,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบ้านแม่ช่าง
ชัย ถนนศาลาตาผ่อง 
(หนองแหวน) ตรง
ข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ 
ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,505,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 
5 บริเวณทางเข้าบ้าน
นายสนอง มังคัง (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

520,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

320,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

350,000

ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายนํา หน้าร้านชาย
สากล ถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

115,000

ค่าวางท่อระบายนํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร 
บริเวณวงเวียนใน เพือ
ปรับระดับการไหลของ
นํา (ชุมชน
หนองกระโดง)

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนต่อจากของ
เดิม ซอยบ้านตุ้น ดอน
มะกอก (ชุมชนดอน
มะกอก)

1,000,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนทางเข้าบ้าน
ครูสมศักดิ (สอยมวย) 
ถนนสุนทรภู่ซอย 7 
หลังโรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" (ชุมชน
พลงช้างเผือก)

157,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบ้านแม่ช่าง
ชัย ถนนศาลาตาผ่อง 
(หนองแหวน) ตรง
ข้ามบ้านคุณนงลักษณ์ 
ประยุทธ (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,505,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย 
5 บริเวณทางเข้าบ้าน
นายสนอง มังคัง (ชุม
ชนพลงช้างเผือก)

520,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 1 (ชุมชน
สุนทรโวหาร)

320,000

ค่าติดตังโคมไฟถนน
เทศบาล 2 (ชุมชน
แกลงแกล้วกล้า)

350,000

ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายนํา หน้าร้านชาย
สากล ถนนเทศบาล 1 
ซอย 4 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

115,000

ค่าวางท่อระบายนํา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.80 เมตร 
บริเวณวงเวียนใน เพือ
ปรับระดับการไหลของ
นํา (ชุมชน
หนองกระโดง)

350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 425,000 100,000 100,000 30,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคารอเนกประ
สงค์ ศสมช.สารนารถ 
(ชุมชนสารนารถ)

845,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีทําการ
ชุมชนในยางต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนใน
ยาง)

820,000

ค่าติดตังเหล็กดัด
อาคารโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

550,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 135,000 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 112,000 400,000 12,292,000

รวม 30,492,200 8,841,800 2,975,600 44,289,700 7,873,200 26,145,900 5,772,600 27,960,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 755,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคารอเนกประ
สงค์ ศสมช.สารนารถ 
(ชุมชนสารนารถ)

845,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ทีทําการ
ชุมชนในยางต่อจาก
ของเดิม (ชุมชนใน
ยาง)

820,000

ค่าติดตังเหล็กดัด
อาคารโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

550,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 225,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 12,804,000

รวม 154,351,800
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