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10,000

297,600

เงินวิทยฐานะ

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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14,961,700
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1,133,300
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2,429,700

270,000

120,000

345,500

1,982,000

824,400

180,000

6,640,000

10,000

297,600

เงินวิทยฐานะ

เงินอืนๆ

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,00010,000682,50030,000

237,80084,00042,00072,00072,000

50,00060,000
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260,00045,00026,40014,0003,200

235,20042,00084,00067,200

240,5001,157,800207,3002,587,700

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันฟุตซอล

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันบาสเกตบอลเมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาจักรยาน

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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507,800
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348,600

428,400

4,193,300

ค่าใช้จ่ายโครงการคัด
แยกขยะและลด
ปริมาณขยะ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันฟุตซอล

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันบาสเกตบอลเมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์
(หน่วยงานในอําเภอ
แกลง)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาจักรยาน

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

300,000

10,000

230,000

500,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม
ISO 14001

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําข้อมูลแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังจุดตรวจเพือป้องกัน
ช่วงเทศกาล ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีวันลอย
กระทง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีทําบุญกลาง
บ้าน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตลาดสีเขียว

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิงแวดล้อม
ISO 14001

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ดนตรีเพือประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง
นักเรียน,นักศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งในระหว่าง
พรรษา 3 ครัง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําข้อมูลแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ตังจุดตรวจเพือป้องกัน
ช่วงเทศกาล ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันสงกรานต์ และ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเทศบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีวันลอย
กระทง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

300,000

150,000

146,000

30,000

50,000

130,000

200,000

50,000

400,000

70,000

70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ตรวจป้องกันและป้อม
ปราบอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร.

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
พลังแห่งความสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
แม่แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
พ่อแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
ตรวจป้องกันและป้อม
ปราบอาชญากรรมและ
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ประหยัดนํามัน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์เชิญชวนและ
ส่งเสริมการชําระภาษี

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ศักยภาพ อปพร.

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
พลังแห่งความสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี
ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันขึนปี
ใหม่

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมร่วมใจประหยัด
ไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิด
สอนภาษาอาเซียนให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

300,000

450,000

50,000

90,000

100,000

50,000

1,881,000

80,000

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิมศักยภาพ
อสม.

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/สัมมนาผู้นํา
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

300,000

450,000

50,000

90,000

100,000

50,000

1,881,000

80,000

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมมัคคุเทศก์เมือง
แกลง

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิมศักยภาพ
อสม.

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/สัมมนาผู้นํา
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือนําหลัก
สูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยานําสู่การปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์แม่นําประแส

ค่าใช้จ่ายโครงการห้อง
สมุดเพือประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การธํารงไว้ซึงสถาบัน
หลักของชาติในระดับ
พืนที

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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400,000350,00050,00030,0001,000,00050,000

81,50015,0005,0002,400

100,000

650,000100,000265,000340,0001,435,000

50,00038,00039,0006,000

166,0007,200

52,200

10,00036,000

900,00020,00080,00057,00030,0005,0007,500

64,0003,0008,0005,0008,0005,000

40,00020,00020,0005,000700,00020,000

5,000405,000

5,936,400

20,00037,000

60,00010,00033,00015,000167,000

150,000

890,000210,00060,000100,0003,660,000

72,0007,00010,00017,000780,00050,000

170,0007,00020,00020,00045,00010,00010,000

130,00050,0005,0005,000435,000

45,000195,000

290,00025,00020,00030,000602,0005,00010,000

350,00020,00060,00043,00017,00020,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,880,000

103,900

100,000

2,790,000

133,000

173,200

52,200

46,000

1,099,500

93,000

805,000

410,000

5,936,400

57,000

285,000

150,000

4,920,000

936,000

282,000

625,000

240,000

982,000

510,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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600,000

240,000

426,000

1,253,000

438,000

90,000

70,000

12,000

35,000

35,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนมาบใหญ่
บริเวณข้างบ้านครูติด
ดนตรีไทย (ชุมชน
หนองแตงโม)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบริเวณบ้าน
ลุงสัน (ชุมชนดอน
มะกอก)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอย
สตาภิรมย์เชือมต่อหมู่
บ้านลาวัณย์เสถียร
(ชุมชนหนองกระโดง)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจากถนน
เทศบาล 2 (ซอยหลัง
ร้านอุ่นเคหะภัณฑ์)
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดซือยูนิตทําฟัน

ค่าจัดซือชุด Hand
Instrument

ค่าจัดซือเครืองวัด
ความดันโลหิตแบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ค่าจัดซือเครืองปันและ
ผสมสารอุดฟัน

ค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุ
ด้วยแสงใช้กับวัสดุ
ทันตกรรม (light
curing unit)

ค่าจัดซือเครืองขูดหิน
นําลายไฟฟ้า
(ultrasonic scaler)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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600,000

240,000

426,000

1,253,000

438,000

90,000

70,000

12,000

35,000

35,000

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนมาบใหญ่
บริเวณข้างบ้านครูติด
ดนตรีไทย (ชุมชน
หนองแตงโม)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนบริเวณบ้าน
ลุงสัน (ชุมชนดอน
มะกอก)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงถนนซอย
สตาภิรมย์เชือมต่อหมู่
บ้านลาวัณย์เสถียร
(ชุมชนหนองกระโดง)

ค่าก่อสร้างและปรับ
ปรุงซอยแยกจากถนน
เทศบาล 2 (ซอยหลัง
ร้านอุ่นเคหะภัณฑ์)
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดซือยูนิตทําฟัน

ค่าจัดซือชุด Hand
Instrument

ค่าจัดซือเครืองวัด
ความดันโลหิตแบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ค่าจัดซือเครืองปันและ
ผสมสารอุดฟัน

ค่าจัดซือเครืองบ่มวัสดุ
ด้วยแสงใช้กับวัสดุ
ทันตกรรม (light
curing unit)

ค่าจัดซือเครืองขูดหิน
นําลายไฟฟ้า
(ultrasonic scaler)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,380,9006,079,70024,367,9007,094,60041,226,4003,078,3009,118,70010,399,500

11,903,000400,00082,000

180,000325,000

15,000

25,000

880,000

200,000

100,00050,000100,000100,000150,000

1,353,000

1,650,000

3,350,000

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

ค่าก่อสร้างปรับปรุง
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข(อาคาร
ศูนย์ทันตกรรมฯ)

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวี
คสล. ถนนซอยรุ่งนภา
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวี
คสล. ซอยบ้านนางโม้ย
ผ่านจินดาวัฒน์เชือม
ถนนพลงช้างเผือก
(ชุมชนหนองกระโดง)

ค่าวางท่อระบายนํา
ซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ ซอย 2 (ซอย
ลูกเสือชาวบ้าน)
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าแก้ไขปัญหานําท่วม
บริเวณถนนมาบใหญ่
(ชุมชนมาบใหญ่)

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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126,746,000

12,385,000

505,000

15,000

25,000

880,000

200,000

500,000

1,353,000

1,650,000

3,350,000

150,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

ค่าก่อสร้างปรับปรุง
อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข(อาคาร
ศูนย์ทันตกรรมฯ)

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวี
คสล. ถนนซอยรุ่งนภา
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าวางท่อระบายนํา
พร้อมบ่อพักรางวี
คสล. ซอยบ้านนางโม้ย
ผ่านจินดาวัฒน์เชือม
ถนนพลงช้างเผือก
(ชุมชนหนองกระโดง)

ค่าวางท่อระบายนํา
ซอยแยกจากถนน
สุนทรภู่ ซอย 2 (ซอย
ลูกเสือชาวบ้าน)
(ชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

ค่าแก้ไขปัญหานําท่วม
บริเวณถนนมาบใหญ่
(ชุมชนมาบใหญ่)

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


