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-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ ใหแ้กพ่นักงำน

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้งตำม

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 103,380 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งพนักงำน

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 1,828,320 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ ของพนักงำน

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 126,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนเทศบำล 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำน 84,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,673,520 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 3,531,820 บำท

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

1,490,400 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืน

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ีนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

198,720 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืน

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษใหแ้ก่

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำแหน่ง

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก่

งบบคุลากร 8,298,160 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 33,700,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บ
แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป 9,847,560 บาท
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-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำนตำ่งๆ เชน่ 

คา่วสัดุ 400,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 70,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฎบิัตงิำนของ
พนักงำนเทศบำล

20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดอบรมตำม

โครงกำรประชมุประชำคมทอ้งถิน่ 20,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรประชมุ

โครงกำรจัดกำรเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 300,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรจัดกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

(1)คำ่รับรองในกำรตอ้นรับบคุคลหรอืคณะ
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรใหแ้กผู่ ้

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรับรองและพธิกีำร 8,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 220,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 
คา่ใชส้อย 628,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

คา่ตอบแทน 85,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5,000 บำท

งบด าเนนิงาน 1,459,400 บาท
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-มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขำวด ำ 
ชนดิ Network

15,000 บำท

งบลงทนุ 40,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 40,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 93,600 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บรกิำรอนิเตอรเ์น็ต 

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 1,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณียท์ีใ่ชใ้นรำชกำรใน

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 1,800 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทส์ ำนักงำนทีใ่ช ้

คำ่ไฟฟ้ำ 250,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรับส ำนักงำน

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่
คา่สาธารณูปโภค 346,400 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดโุฆษณำและ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดกุำรเกษตร คำ่

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมัน ดเีซล น ้ำมันกำ๊ด 

วสัดกุำรเกษตร 5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดทุีเ่กีย่วขอ้งกบั

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไมต้ำ่งๆ 

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 25,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สิง่ของเครือ่งใชต้ำ่งๆ เชน่ 

วสัดกุอ่สรำ้ง 5,000 บำท

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท
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-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

คา่ตอบแทน 215,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิพิม่ตำ่งๆ ใหแ้กพ่นักงำน
งบด าเนนิงาน 360,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้งตำม

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ พรอ้ม

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 108,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 239,040 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนเทศบำล 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,012,640 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 1,611,600 บำท

งานบรหิารงานคลงั 2,402,640 บาท

งบบคุลากร 2,012,640 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 20,000 บำท

-อดุหนุนส ำนักงำนเหลำ่กำชำดจังหวดั

-อดุหนุนใหแ้กอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 30,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 50,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุ

-สำมำรถอำ่นและเขยีนขอ้มลูในบัตรแบบ
คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

อปุกรณ์อำ่นบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart 

Card Reader)

5,000 บำท
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-เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 140,000 บาท

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ย
จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิดัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

8,000 บำท

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้คอมพวิเตอรฺ์ 22,000 บำท

งบลงทนุ 30,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 30,000 บาท

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 3,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณียท์ีใ่ชใ้นรำชกำรใน

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่
คา่สาธารณูปโภค 3,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำ่งๆ และ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 25,000 บำท

คา่วสัดุ 47,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 22,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 15,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรใหแ้กผู่ ้
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 50,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 
คา่ใชส้อย 95,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 30,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 180,000 บำท
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งบด าเนนิงาน 2,960,500 บาท

คา่ใชส้อย 1,446,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 5,736,500 บาท

คา่ตอบแทน 14,000 บาท

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 14,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ ใหแ้กพ่นักงำน
งบด าเนนิงาน 14,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วทิยฐำนะ ครผููด้แูลเด็ก 

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 598,560 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนครผููด้แูลเด็ก พรอ้ม

เงนิวทิยฐำนะ 176,400 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,317,560 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 1,530,600 บำท

แผนงานการศกึษา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,331,560 บาท

งบบคุลากร 2,317,560 บาท

วสัดเุครือ่งดับเพลงิ 90,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้สำยสบูน ้ำดับเพลงิ, 

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำร
คา่วสัดุ 90,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ 
โครงกำรฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่ 
โครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตทุำงถนน
ในชว่งเทศกำลสงกรำนต์

15,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรป้องกนัและลดอบุัตเิหตทุำงถนน
ในชว่งเทศกำลปีใหม่

15,000 บำท

งบด าเนนิงาน 140,000 บาท

คา่ใชส้อย 50,000 บาท
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-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดทุีเ่กีย่วขอ้งกบั

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้นมใหแ้กนั่กเรยีนใน

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ส ิง่ของเครือ่งใช ้

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,370,000 บำท

คา่วสัดุ 1,430,000 บาท

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 30,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

โครงกำรส ำหรับพัฒนำผูป้ระกอบวชิำชพีครทูี่
สงักดัศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กขององคก์รปกครอง

50,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่พัฒนำผูป้ระกอบวชิำชพีครู

โครงกำรสำนรักสำนสมัพันธร์ะหวำ่งแมล่กู 15,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรสำน

โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำกำรเด็กรอบดำ้น
คน้หำประสบกำรณ์รอบตัว

30,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำศักยภำพคร/ูผูด้แูลเด็ก

 ศพด.

50,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำคร/ูผูด้แูล

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำเพือ่เป็นคำ่อำหำรกลำงวนั

637,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยจัดหำอำหำรกลำงวนั

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำเพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

113,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่หนังสอืเรยีน อปุกรณ์กำรเรยีน 

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำเพือ่เป็นกำรจัดกำรเรยีน

221,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยสือ่กำรเรยีนกำรสอน 

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรให ้
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 280,000 บำท
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-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม

คา่วสัดุ 252,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรให ้

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 216,000 บำท

งบด าเนนิงาน 518,000 บาท

คา่ใชส้อย 266,000 บาท

1)โครงกำรอำหำรกลำงวนัใหแ้กนั่กเรยีน
แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 540,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 2,600,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 2,600,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 2,600,000 บาท

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

16,000 บำท

-เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น 

-เพือ่เป็นคำ่จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้หมอ้แปลง
ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

ครภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้หมอ้แปลงระบบ 3 เฟส 160,000 บำท

งบลงทนุ 176,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 176,000 บาท

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 8,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บรกิำรอนิเตอรเ์น็ต ของ

คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 1,500 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทศ์นูยพั์ฒนำเด็ก

คำ่ไฟฟ้ำ 75,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำส ำหรับอำคำรศนูย์

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่
คา่สาธารณูปโภค 84,500 บาท
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รวมคา่ใชส้อย 84,000 บาท
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 84,000 บาท

งบด าเนนิงาน 84,000 บาท

โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จำก
โรคพษิสนัุขบำ้ ตำมพระปณฐิำนศำสตรจ์ำรย ์

75,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัวแ์ละ

โครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 160,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้ก่

เงนิอดุหนนุ 235,000 บาท
เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์
งบเงนิอดุหนนุ 235,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์
โครงกำรรณรงคค์วบคมุประชำกรสนัุข-แมว 10,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรจัดกำรขยะ
โครงกำรรณรงคก์ำรป้องกนัควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก

70,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรกำรจัดกำรขยะมลูฝอยในชมุชน 
"จังหวดัสะอำด"

40,000 บำท

งบด าเนนิงาน 120,000 บาท

คา่ใชส้อย 120,000 บาท

-มหีน่วยประมวลผลกลำง ไมน่อ้ยกวำ่ 4 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 355,000 บาท

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 22,000 บำท

งบลงทนุ 22,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 22,000 บาท

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 240,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ถังขยะส ำหรับ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 12,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้ล ำโพงพรอ้มขำตัง้ 
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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรใหแ้กผู่ ้
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 
คา่ใชส้อย 125,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นใหแ้กพ่นักงำน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร 10,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร

คำ่เชำ่บำ้น 108,000 บำท

คา่ตอบแทน 123,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้ง
งบด าเนนิงาน 590,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนักงำนจำ้ง 12,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้ก่

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 296,880 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนเทศบำล 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,012,200 บาท

เงนิเดอืนพนักงำน 661,320 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,670,200 บาท

งบบคุลากร 1,012,200 บาท

โครงกำรจำ้งเหมำแรงงำนคนพกิำรปฎบิัตงิำน
ภำยในเทศบำลต ำบลหนองลำน

84,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งเหมำคนงำนที่
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คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

งบลงทนุ 914,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 914,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุ
งานไฟฟ้าถนน 914,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุครภัุณฑ์ 30,000 บำท

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์ (Ink Tank 

8,000 บำท

-เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น 

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

-มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ย

คา่ครภุณัฑ์ 68,000 บาท
ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่
งบลงทนุ 68,000 บาท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำมันเชือ้เพลงิและ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดทุีเ่กีย่วขอ้งกบั

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 37,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ไม ้

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวทิย ุ

วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้วสัดสุ ำนักงำนตำ่งๆ 

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 200,000 บำท

คา่วสัดุ 342,000 บาท

วสัดสุ ำนักงำน 20,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรงุรักษำหรอืซอ่มแซม
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-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำร

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรครอบครัวอบอุน่  ไรค้วำมรนุแรง 20,000 บำท

งบด าเนนิงาน 308,000 บาท

คา่ใชส้อย 308,000 บาท

-แบบ 2 บำน
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 308,000 บาท

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

จัดซือ้ ตูเ้หล็ก 5,500 บำท

งบลงทนุ 5,500 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 5,500 บาท

-ขนำด 1 ตัน ปรมิำตรกระบอกสบูไมต่ ำ่กวำ่ 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็ง 5,500 บาท

ครภัุณฑย์ำนพำหนะและขนสง่

จัดซือ้รถบรรทกุขยะ 950,000 บำท

งบลงทนุ 950,000 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 950,000 บาท

-ปรับปรงุโครงหลังคำเพดำนอำคำรเรยีน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 950,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรับปรงุโครงหลังคำและฝ้ำเพดำน
อำคำรเรยีนศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กเทศบำล

313,000 บำท

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. หมูท่ี ่1 บำ้น
หนองลำน

132,000 บำท

-วำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล หมูท่ี ่1 บำ้นหนอง

โครงกำรกอ่สรำ้งรัว้รอบกองขยะเทศบำล
ต ำบลหนองลำน

213,000 บำท

-กอ่สรำ้งดำ้นหนำ้เป็นคอนกรตี ควำมยำว 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
หมูท่ี ่5 บำ้นรำงหวำ้

220,000 บำท

-กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 

-ตดิตัง้ป้ำยบอกสถำนที ่ขนำดกวำ้ง 0.75 
คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรตดิตัง้ป้ำยบอกสถำนที่ 36,000 บำท
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จ ำนวนเบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 5,721,600 บำท

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 138,600 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุ

คำ่ช ำระดอกเบีย้ 110,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ช ำระหนีเ้งนิกูธ้นำคำร

คำ่ช ำระหนีเ้งนิตน้ 526,948 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ช ำระหนีเ้งนิกูธ้นำคำร

งบกลาง 8,255,040 บาท

งบกลาง 8,255,040 บาท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำนวนัผูส้งูอำยุ
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,255,040 บาท

เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำนประเพณี
โครงกำรจัดงำนวนัผูส้งูอำยแุหง่ชำตแิละ
ประเพณีสงกรำนต์

100,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรคนดี
โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่ม่

โครงกำรคนดวีถิพีทุธ 40,000 บำท

งบด าเนนิงาน 160,000 บาท

คา่ใชส้อย 160,000 บาท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำร
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 160,000 บาท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำร
โครงกำรสรำ้งควำมรูเ้พือ่ตอ่ตำ้นกำรใชย้ำ
เสพตดิในนักเรยีน

10,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำร
โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำอำชพีผูเ้ลีย้งไก่
พืน้เมอืง

30,000 บำท

-เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำร
โครงกำรสง่เสรมิกจิกรรมและพัฒนำศักยภำพ
นักเรยีนผูส้งูอำยเุทศบำลต ำบลหนองลำน

80,000 บำท

โครงกำรศนูยพั์ฒนำคณุภำพชวีติและสง่เสรมิ
อำชพีผูส้งูอำยตุ ำบลหนองลำน (โรงเรยีน

168,000 บำท
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-เพือ่สมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญ

(1)เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภำพ
เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

330,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิ
รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน 208,000 บำท

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 7,000 บำท

ส ำรองจำ่ย 52,492 บำท

-เพือ่ไวใ้ชจ้ำ่ยในกรณีเผชญิเหตสุำธำรณ

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 18,000 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหก้บัผูป่้วยเอดส ์ที่

เบีย้ยังชพีคนพกิำร 1,142,400 บำท

-เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหก้บัคนพกิำร ทีม่ี

-เพือ่จำ่ยเป็นเบีย้ยังชพีใหก้บัผูส้งูอำยุ


