
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,657,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 646,100

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,470,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 830,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,302,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,000,000

สํารองจ่าย 680,800

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

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 1,047,900 6,791,300 870,600 1,600,500 2,538,900 2,290,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 17,900 772,900 60,000 72,000 322,700 215,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 1,657,400

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 646,100

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,470,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 830,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,302,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,000,000

สํารองจ่าย 680,800

เบียยังชีพคนพิการ 2,678,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 120,000

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 15,139,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 18,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,460,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 309,000 611,900 1,448,300 2,177,900 2,390,900 625,700 10,050,700

เงินอืนๆ 67,200 67,200 84,000

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,223,000 214,600 1,195,500 248,200

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 102,000 60,000 324,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 14,000 21,400 45,000 260,000

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 72,000 4,000 173,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 680,000 10,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 10,000 10,977,900 228,000 35,000 7,000 2,009,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 17,614,400

เงินอืนๆ 218,400

เงินวิทยฐานะ 109,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,881,300

เงินประจําตําแหน่ง 571,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 345,200

ค่าเบียประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000

ค่าเช่าบ้าน 321,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 820,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 13,326,900

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 262,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 250,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคน
แกลงแสดงศิลป์ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 230,000

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 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจร
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชายเลนและปล่อย
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 230,000

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 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตัง
จุดตรวจเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจราจร
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูก
ป่าชายเลนและปล่อย
สัตว์นําเฉลิมพระ
เกียรติ

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
ซ้อมแผนปฏิบัติการใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน

400,000

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร. 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

300,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแลก
เปลียนเรียนรู้เพือ
สังคมผู้สูงอายุ

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาจักรยาน 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,997,900

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

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์
พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

640,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาจักรยาน 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาบาสเกตบอล
เมืองแกลง

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมกีฬาฟุตซอล 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,997,900

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

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์
พระมหาชนกเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

640,000

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมดนตรีสากล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 17,000 65,000 60,000 20,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม 
ISO 14001

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 5,000 1,002,000 30,000 20,000 30,000 290,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 195,000 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450,000 5,000 5,000 50,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมดนตรีสากล 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

532,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย ชุมชน
ใส่ใจสุขภาพ

60,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม 
ISO 14001

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Taste

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,387,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 640,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 45,000 33,000 20,000 6,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 780,000 17,000 10,000 7,000 72,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,642,000 50,000 41,500 210,000 763,600

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 167,000 15,000 30,000 10,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 37,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,108,900

วัสดุการเกษตร 493,800 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 750,000 5,000 20,000 15,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 13,000 5,000 8,000 3,000 64,000

วัสดุสํานักงาน 7,500 5,000 30,000 57,000 80,000 20,000 900,000

วัสดุอืน 36,000 10,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 7,200 166,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 8,000 39,000 38,000 70,000

ค่าไฟฟ้า 1,435,000 340,000 265,000 100,000 650,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

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

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท์ 81,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสาร
นารถ)

1,423,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 294,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 936,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,707,100

วัสดุกีฬา 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 285,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 67,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 6,108,900

วัสดุการเกษตร 498,800

วัสดุก่อสร้าง 850,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 98,000

วัสดุสํานักงาน 1,099,500

วัสดุอืน 46,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 173,200

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 155,000

ค่าไฟฟ้า 2,790,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 123,900

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้สาขาโทรศัพท์ 81,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) (ชุมชนสาร
นารถ)

1,423,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

531,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบา
สเก็ตบอล 168,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครือง
เล่นสําหรับออกกําลัง
กายและอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น

1,130,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 520,000

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

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยทางเชือมศาลา
ตาผ่อง ซอย 5 ตัด 
ซอย 7 (ชุมชนสารนา
รถ)

218,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

273,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างร้านอ้วน 
3 ถึงถนนหน้าร้านทอง
วิเชียรทะลุถนนข้าง
ร้านโชคชัย
ฮอนด้า(ข้างกังหันลม
เก่า) (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,932,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยข้างบ้าน
ลุงนงด้านขวามือยาว
ไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

547,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายโครงการติด
ตังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

531,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือแป้นสตรีทบา
สเก็ตบอล 168,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์เครือง
เล่นสําหรับออกกําลัง
กายและอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่น

1,130,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 520,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,935,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยทางเชือมศาลา
ตาผ่อง ซอย 5 ตัด 
ซอย 7 (ชุมชนสารนา
รถ)

218,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยสมตัว (ชุมชน
หนองควายเขาหัก)

273,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนข้างร้านอ้วน 
3 ถึงถนนหน้าร้านทอง
วิเชียรทะลุถนนข้าง
ร้านโชคชัย
ฮอนด้า(ข้างกังหันลม
เก่า) (ชุมชนหนอง
แหวน)

1,932,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอยข้างบ้าน
ลุงนงด้านขวามือยาว
ไปจนถึงตรงข้ามสถาน
ธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)

547,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทํา
ถนนทางเข้าบ้านเจ๊
แมวไปหมู่บ้านหนอง
ปรือถึงบ้านขจี ตัง
ความเพียร แยกซ้าย
สุดซอยถึงบ้านนางปรี
ญา แต่ไม่เชือมต่อกับ
ถนน VOR) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

1,900,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงวางท่อระบายนํา
บริเวณเข้าสถานี
ตํารวจภูธรแกลง (บ้าน
แม่ป้าหนู "โสน ทอง
ดี")(ชุมชนในยาง)

1,275,000

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - 
แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

201,000

ค่าติดตังและซ่อมแซม
เสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิงเดียว 
ความสูง 9.00 ม.ดวง
โคมไฮเพรสโซเดียม 
ขนาด 1 X 250 วัตต์ 
ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิ
ทอง) (ชุมชนโพธิทอง)

300,000

ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสง
สว่างชนิดไฮแมส ดวง
โคมไฮเพรสเซอร์
โซเดียม ขนาด 12 X 
400 วัตต์ จํานวน 1 
ต้น บริเวณถนน
บ้านบึง-แกลง กม.ที 
101+195 (เกาะกลาง
ถนนตรงข้ามแยกเข้า
ถนนศาลาตา
ผ่อง-หนองแหวน) 
(ชุมชนหนองแหวน)

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไป
หลัง สภ.แกลง (ทํา
ถนนทางเข้าบ้านเจ๊
แมวไปหมู่บ้านหนอง
ปรือถึงบ้านขจี ตัง
ความเพียร แยกซ้าย
สุดซอยถึงบ้านนางปรี
ญา แต่ไม่เชือมต่อกับ
ถนน VOR) (ชุมชน
ดอนมะกอก)

1,900,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงวางท่อระบายนํา
บริเวณเข้าสถานี
ตํารวจภูธรแกลง (บ้าน
แม่ป้าหนู "โสน ทอง
ดี")(ชุมชนในยาง)

1,275,000

ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าบริเวณ
ถนนหนองโบสถ์ - 
แยกโพธิทอง (ชุมชน
ในยาง)

201,000

ค่าติดตังและซ่อมแซม
เสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก
ลมปลายเรียว กิงเดียว 
ความสูง 9.00 ม.ดวง
โคมไฮเพรสโซเดียม 
ขนาด 1 X 250 วัตต์ 
ถนนสุขุมวิท (ตังแต่
สะพานดําถึงสีแยกโพธิ
ทอง) (ชุมชนโพธิทอง)

300,000

ค่าติดตังเสาไฟฟ้าแสง
สว่างชนิดไฮแมส ดวง
โคมไฮเพรสเซอร์
โซเดียม ขนาด 12 X 
400 วัตต์ จํานวน 1 
ต้น บริเวณถนน
บ้านบึง-แกลง กม.ที 
101+195 (เกาะกลาง
ถนนตรงข้ามแยกเข้า
ถนนศาลาตา
ผ่อง-หนองแหวน) 
(ชุมชนหนองแหวน)

700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 100,000 100,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างตลาดเทศบาล 
1

3,084,000

ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

1,031,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 135,000 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 112,000 400,000 12,752,000

รวม 27,587,600 10,094,500 2,864,500 39,966,000 8,478,700 27,544,100 6,103,800 28,402,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 500,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

200,000

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างตลาดเทศบาล 
1

3,084,000

ค่าปูกระเบืองอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมือง
แกลงวิทยา

1,031,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 225,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 13,264,000

รวม 151,041,200
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