
70,500

37,500 162,500

10,000

988,000 1,111,000

37,500 988,000 1,354,000รวม 145,000 183,500

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 70,500

เงนิอดุหนุนเอกชน 125,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์
10,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000 103,000

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,800 198,800

695,600 695,600

120,000 120,000

1,282,000 913,800 1,012,600 4,614,800

74,100 74,100

168,300 72,000 30,000 413,600

935,000 1,151,450 4,629,000 7,791,450

9,942,480 9,942,480

672,000 672,000

756,000 756,000

214,560 176,600 579,860

42,000 42,000 151,200 277,200

2,427,300 13,764,290 8,698,300 27,746,290รวม 1,908,700 947,700

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 188,700

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานถา่ยโอน

เงนิวทิยฐานะ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 946,400 460,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 43,300 100,000

เงนิเดอืนพนกังาน 877,000 199,000

เงนิเดอืนพนกังานถา่ยโอน

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/

รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



25,000 25,000

88,000 88,000

39,000

30,000

46,000 46,000

21,000

7,600

46,000 46,000

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานและ

บรกิารประชาชน

2.เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 21,000

3. เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 7,600

39,000

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ 30,000

1.คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด 

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 23,000.- บาท เป็นเงนิ 46,000.-

 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

1. คา่จดัซ้ือเกา้อีบ้นุวมส าหรบัพนกังานเทศบาลสามญั

 ซึง่เป็นราคาตามทอ้งถิน่หรือราคาตามมาตรฐาน

ครุภณัฑ์ก าหนด จ านวน 5 ตวั ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 25,000 บาท

1. โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพือ่เป็นคา่

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวนหรือชนิดต ัง้ ขนาด

 36,000 บทียีู จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 44,000 บาท 

รวมเป็นเงนิ 88,000 บาท (ราคารวมคา่ตดิต ัง้) ตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 88,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1. คา่จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือ

เครือ่งคอมพวิเตอร์พรอ้มอปุกรณ์ตอ่พว่งครบชุด 

จ านวน 1 ชุด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 39,000 

บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



50,000 50,000 30,000 160,000

12,000 12,000

200,000

121,700

30,000 30,000

125,100 125,100

100,000 100,000

400,000 400,000

50,000 638,000 314,100 1,451,400รวม 380,300 69,000

โครงการตอ่เตมิหลงัคาศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลพนา ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 100,000 

บาท

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

1. โครงการปรบัปรุงห้องน ้าส านกังานเทศบาลต าบล

พนา เพือ่บรกิารประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ เพือ่จา่ย

เป็นคา่ปรบัปรุงห้องน ้าส านกังานเทศบาลต าบลพนา 

เพือ่บรกิารประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ ตามแบบ

เทศบาลต าบลพนาก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 125,100 บาท

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

1. โครงการป้ายชือ่ ถนน ซอย 200,000

2. โครงการกอ่สรา้งถนนคสล. ซอยฉกรรจ์ 121,700

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัสงู 

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา)

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพดจิติอล

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์



316,000

106,100

28,800

2,153,000

274,000

249,600

8,500

300,000

327,000

100,000

36,000

3,899,000

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 36,000

รวม 3,899,000

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

เงนิกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(กบข.)
300,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
327,000

ส ารองจา่ย 100,000

งบกลาง งบกลาง

คา่ช าระดอกเบี้ย 316,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 106,100

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 28,800

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 2,153,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 274,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 249,600

เงนิสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพส าหรบั

ลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ ซึง่จด

ทะเบยีนแลว้ (กสจ.)

8,500

แผนงานงบกลาง รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



8,000

50,000 36,000 30,000

10,000 5,000 40,000

305,000 500,000

30,000

1.  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

ใน/นอกราชอาณาจกัร  

     เพือ่ใชจ้า่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการ  เชน่ คา่เบี้ยเล้ียง 

คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางของ

พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  

พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธิอ์ืน่ ทีม่สีทิธิ

เบกิคา่ใชจ้า่ยไดต้ามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้30,000 บาท

30,000

15,000 90,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 1,160,000 732,000 2,697,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 60,000 60,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด

อืน่ๆ

93,000 101,000

คา่เชา่บา้น 36,000 209,400 361,400

65,000 80,000

คา่เบี้ยประชุม 10,000 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 15,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
20,000

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



30,000

15,000

50,000 50,000

30,000

1. 1. โครงการจดัประชุม อบรมของ

คณะกรรมการชุมชน เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการจดัประชุม อบรมของ

คณะกรรมการชุมชน อยา่งน้อยเดอืนละ

  1  คร ัง้  เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพ

ของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  

เชน่  คา่เล้ียงรบัรองการประชุม  อบรม 

 คา่อาหาร  อาหารวา่ง  น ้าดืม่  คา่วสัดุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ  คา่ตอบแทนวทิยากร  

ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็น

ส าหรบัโครงการ  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

15,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

1.  คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิ

อนามยัสขุภาพแมแ่ละเด็ก    เพือ่ใช้

จา่ยในโครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามยั

แมแ่ละเด็ก ไดแ้ก ่คา่จดัซ้ืออาหาร

เสรมิส าหรบัหญงิต ัง้ครรภ์ คา่วสัดุ

อปุกรณ์ส าหรบัเด็กแรกเกดิ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

1. คา่ใชจ้า่ยในโครงการประกวดความ

สะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล เพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประกวด

ความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล

ไดแ้ก ่เงนิรางวลัการประกวดคา่จดัท า

ของรางวลัการประกวด คา่ตอบแทน

คณะกรรมการคา่อาหารกลางวนั

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ย

ในการจดักจิกรรมรณรงค์ตา่งๆ คา่วสัดุ

อปุกรณ์ อดุหนุนชุมชนในการจดั

กจิกรรมรณรงค์ท าความสะอาด ฯลฯ 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 50,000 บาท



15,000

1. โครงการปรบัปรุง ทบทวนการ

จดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ
242,000 242,000

1. โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน (เขต

เมอืง) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

จดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน (เขตเมอืง) คา่

ส ารวจ คา่บนัทกึขอ้มลู หรือคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 15,000 บาท

15,000

1. คา่เดนิทางไปราชการในและนอก

ราชอาณาจกัร เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก

ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง

 คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร คา่

ผา่นทางดว่นพเิศษและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปราชการของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศบาล ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี พนกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ 

พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 

พนกังานจา้งท ั่ว หรือผูส้ทิธติาม

กฎหมายทีไ่ดร้บัค าส ัง่ให้เดนิทางไป

ราชการ ทศันศกึษาดงูาน ฝึกอบรม 

ประชุม สมัมนา คา่ลงทเุบยีนตา่ง ๆ ฯลฯ

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้200,000 บาท

200,000 200,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



10,000

10,000

2. 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  “แปร

รูปผลติภณัฑ์สิง่ทอผา้พ้ืนเมอืง” เพือ่จา่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ  “แปรรูปผลติภณัฑ์สิง่

ทอผา้พ้ืนเมอืง”  เชน่  คา่ตอบแทน

วทิยากร  คา่วสัด-ุอปุกรณ์  คา่จดัท า

ป้ายโครงการ  คา่จดัท าเอกสารการ

ประชุม  คา่อาหาร  อาหารวา่งพรอ้ม

เครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ที่

จ าเป็นในโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000

1. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ย

เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั  

คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีใ่ชใ้น

การเดนิทางของพนกังานเทศบาล 

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ 

พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ 

พนกังานจา้งท ั่วไป หรือผูม้สีทิธติาม

กฎหมายทีไ่ดร้บัค าส ัง่ให้เดนิทางไป

ราชการ  ทศันศกึษาดงูาน  ฝึกอบรม  

ประชุม  สมัมนา  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้10,000 บาท

10,000

1. โครงการสง่เสรมิ/สนบัสนุนตาม

แนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง เพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิ/

สนบัสนุนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพียง เชน่ การปลูกพืชผกั

สวนครวั จดัหาเมล็ดพนัธ์ุพืช หรือกลา้

ไม ้การฝึกอบรมให้ความรูค้วามเขา้ใจ

ให้แกป่ระชาชนในเขตเทศบาลต าบล

พนา หรือกจิกรรมหรืออืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



50,000

2.คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ 82,500 82,500

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เทศบาลต าบลพนา หรือผูม้คี าส ัง่ให้

ปฏบิตังิานเพือ่รกัษาความปลอดภยัและ

ความสงบเรียบรอ้ย ในกจิกรรมรณรงค์

ป้องกนัสาธารณภยัและลดอบุตัภิยั

ในชว่งเทศกาล งานบญุ และโครงการ/

กจิกรรมอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่

ประชาชน ฯลฯ เชน่ คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง

  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั  คา่บรกิาร

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีใ่ชใ้นการเดนิทาง

 อปพร. ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้50,000

 บาท

50,000

2. โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่เพือ่เป็น

คา่ใชใ้นโครงการเทศบาลเคลือ่นที ่

ประจ าปี 2559 หรือกจิกรรมอืน่ที่

เกีย่วกบัการออกให้บรกิารประชาชน

นอกสถานที ่ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 5,000

2. คา่ใชจ้า่ยในโครงการขดุลอกคลอง/

ล ารางสาธารณะ/ทอ่ระบายน ้าในเขต

เทศบาล เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

ขดุลอกคลอง/ล ารางสาธารณะ/ทอ่

ระบายน ้าในเขตเทศบาล คา่จดัจา้ง/

คา่จา้งเหมาบคุคลภาคนอกหรือเอกชน 

ขดุลอกคลอง/ล ารางสาธารณะ/ทอ่

ระบายน ้าในเขตเทศบาล ฯลฯ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



40,000

5,000

3. 3. โครงการสง่เสรมิ สนบัสนุนการ

จดัสวสัดกิารหรือจดักจิกรรมสง่เสรมิ

เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครวั ผูพ้กิาร

และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เพือ่จา่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการ

สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารหรือ

จดักจิกรรมสง่เสรมิเด็ก เยาวชน สตรี 

ครอบครวั ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคม เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่

วสัด-ุอปุกรณ์ คา่จดัท าป้ายโครงการ คา่

จดัท าเอกสารการประชุม คา่อาหาร 

อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 

บาท

5,000

2.คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

   เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเชน่ 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุ

ป้องกนัโรค คา่อาหารกลางวนั

คา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่ม

รณรงค์คา่จดัท าแผน่พบั ป้าย

ประชาสมัพนัธ์ คา่วสัดวุทิยาศาสตร์

การแพทย์และคา่วสัดอุืน่ๆทีจ่ าเป็น ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 40,000 บาท

40,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



20,000

3. โครงการสง่เสรมิการด าเนินกจิกรรม

  5  ส  ในส านกังาน (สถานทีท่ างาน  

น่าอยู ่ น่าท างาน) เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรม  5 ส  

ในส านกังาน  เชน่คา่ใชจ้า่ยในการ

จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  ตาม

มาตรฐาน  5  ส  ก าหนด  คา่ใชจ้า่ยใน

การจดักจิกรรมรณรงค์ท าความสะอาด 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบั

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม การฝึกอบรมและ

พฒันาบคุลากร  โดยใชเ้ทคนิค  5  ส  

ประกอบดว้ย  คา่ตอบแทนวทิยากร  

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัผูเ้ขา้รบั

การอบรม  คา่ของทีร่ะลกึ  คา่ใชจ้า่ย

ในพธีิเปิด – ปิด  การประเมนิผลและ

ทศันศกึษาดงูาน  ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นในการด าเนินงาน ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000 5,000

3. คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

     เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุ

ป้องกนัโรค คา่อาหารกลางวนั

คา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่ม

รณรงค์คา่จดัท าแผน่พบั ป้าย

ประชาสมัพนัธ์คา่วสัดวุทิยาศาสตร์

การแพทย์และคา่วสัดอุืน่ๆทีจ่ าเป็น ต ัง้

จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



10,000

3.โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ

การจดัซ้ือ - จดัจา้ง
18,000 18,000

3. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

ฝึกอบรมเพิม่จ านวน ฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

ประจ าปี  2559  (แบบบรูณาการ 

อปท.ในเขตอ าเภอพนา) โดยจดั

กจิกรรมฝึกอบรม และทศันศกึษาดงูาน

ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 มกีลุม่เป้าหมาย คอื อาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เทศบาลต าบลพนา รว่มกบั อปพร.ของ 

อปท.ในเขตอ าเภอพนา เชน่ คา่วสัด ุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่

เบี้ยเล้ียง คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาพาหนะ คา่

วุฒบิตัร คา่ของทีร่ะลกึ คา่ชุดฝึก คา่

เชา่ทีพ่กั คา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดู

งาน ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น

ส าหรบัการด าเนินโครงการ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้10,000 บาท

10,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



10,000

4. คา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคไขห้วดันก

     เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์และ

ควบคมุป้องกนัโรคไขห้วดันก เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรณรงค์ควบคมุ

ป้องกนัโรค คา่อาหารกลางวนั

คา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่ผูเ้ขา้รว่มรณรงค์

   คา่จดัท าแผน่พบั ป้ายประชาสมัพนัธ์

 คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์และคา่

วสัดอุืน่ๆทีจ่ าเป็น ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000

4. คา่ใชจ้า่ยในการจดังานพธีิและรฐัพธีิ เพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน ต ัง้จา่ยไว ้

65,000 บาท แยกเป็น

     4.1 โครงการจดังานวนัปิยมหาราช  23 

 ตลุาคม  (ปกป้องสถาบนั  สงบ  สนัต ิ 

สมานฉนัท์)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

จดังานฯ เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่ธูป

เทียน  ดอกไม ้ พานพุม่  กรวยดอกไม ้ 

คา่จา้งเหมาท าพวงมาลา  คา่อาหารถวายพระ

  คา่เครือ่งไทยธรรม  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ที่

จ าเป็นในการจดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

10,000 บาท 4.2 คา่ใชจ้า่ยโครงการวนั

เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯ 5 ธนัวาคม เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการจดังานฯ เชน่  คา่ตกแตง่สถานที ่ คา่

ธูปเทียน ดอกไม ้พานพุม่ กรวยดอกไม ้

เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาท าพวงมาลา  

คา่อาหารถวายพระ คา่เครือ่งไทยธรรม คา่

วสัด ุและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการจดั

งาน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้30,000 บาท 

4.3 วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชนีินาถ 12 สงิหาคม เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน เชน่ คา่ตกแตง่

สถานที ่ คา่ธูปเทียน ดอกไม ้พานพุม่ กรวย

ดอกไม ้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการ

จดังาน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

25,000 บาท

65,000 65,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



5,000

5,000

4. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั ประจ าปี 2559 (แบบบรูณา

การภาคเีครือขา่ยป้องกนัภยัของ อปท. 

ในเขตอ าเภอพนา) รว่มกบัภาครฐัและ

เอกชน องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใน

เขตอ าเภอพนา โรงพยาบาล ในการ

ฝึกซอ้มแบบบรูณาการระดบัอ าเภอ 

ไดแ้ก ่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการ

ฝึกซอ้ม คา่วสัดดุบัเพลงิ คา่อาหาร 

อาหารวา่ง น ้าดืม่ ฯลฯ  และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000

4. โครงการฝึกอบรมการจดัท าบญัชี

ครวัเรือนให้แกป่ระชาชน เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในโครงการฝึกอบรม

การจดัท าบญัชีครวัเรือนให้แก่

ประชาชน  เชน่  คา่ตอบแทนวทิยากร 

 คา่วสัด-ุอปุกรณ์  คา่จดัท าป้าย

โครงการ  คา่จดัท าเอกสารการประชุม 

 คา่อาหาร  อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 

 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็นใน

โครงการ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

 5,000 บาท

5,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



36,000

30,000

5. โครงการโรงเรียนสรา้งสขุผูส้งูอายุ

เทศบาลต าบลพนา เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ เชน่ 

คา่เล้ียงรบัรอง คา่จดัประชุม คา่วสัดุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ คา่น ้าดืม่ อาหาร  

อาหารวา่ง ป้ายชือ่โครงการ การจดัจา้ง

วทิยากร ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ที่

จ าเป็นส าหรบัโครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 30,000 บาท

30,000

5. โครงการประชาคมเพือ่การ

วางแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปี 2559 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

ประชาคมเพือ่การวางแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ หรือสนบัสนุนการจดัท าแผน

ชุมชน เชน่ คา่จดัประชุมประชาคม

ระดมความคดิเห็นรว่มกนั รวมท ัง้จา่ย

เป็นคา่วสัด ุอปุกรณ์ตา่ง ๆ คา่อาหาร

และเครือ่งดืม่คา่จดัท าเอกสารการ

ประชุม และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ทีจ่ าเป็น

ในโครงการ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป 7,000 บาท

7,000 7,000

5. คา่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช  อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา สยามบรมมราชกุมารี 

(อพสธ.)  เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา สยามบรมมราชกุมารี 

(อพสธ.)  เชน่ คา่อาหารกลางวนั 

อาหารวา่ง คา่ลงพ้ืนทีส่ ารวจความ

หลากหลายในป่าชุมชน คา่วสัดุ

อปุกรณ์ตา่งๆ  คา่จดัท ารูปเลม่รายงาน 

 ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

36,000 บาท

36,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



10,000

20,000

6. โครงการจดัท าระบบขอ้มลู

สารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัท า

ระบบขอ้มลูสารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลโดยถวัจา่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ย  ดงัน้ี 

   1)  คา่จา้งเจา้หน้าทีจ่ดัท าและดแูล

ระบบสารสนเทศและการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ อนิเตอร์เน็ต  

จ านวน  1  อตัรา  

   2)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการพฒันา

ระบบสารสนเทศและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  ที่

จ าเป็นส าหรบัโครงการ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้72,000 บาท

72,000 72,000

6. โครงการกายบรหิาร เพือ่พฒันาและ

รกัษาสมดลุภายในโครงสรา้งรา่งกาย  

เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการกายบรหิาร เพือ่

พฒันาและรกัษาสมดลุภายใน

โครงสรา้งรา่งกาย เชน่ คา่อาหาร

กลางวนั  อาหารวา่ง  คา่วสัดอุปุกรณ์  

คา่จดัท าเอกสาร  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000

5. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ

รณรงค์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพ

ตดิ ประจ าปี 2559 ในการด าเนิน

โครงการ ไดแ้ก ่คา่อาหาร/อาหารวา่ง 

น ้าดืม่ คา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ คา่พาหนะ

ไปทศันศกึษาดงูาน คา่ของทีร่ะลกึ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ 

ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

10,000 บาท

10,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



5,000

5,000

7. โครงการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ

การปฏบิตังิานของบคุลากรเทศบาล

ต าบลพนา เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั

อบรมพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิาน

ของบคุลากร คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า

 พนกังานครูเทศบาล บคุลากรทางการ

ศกึษา พนกังานจา้งตามภารกจิ 

พนกังานจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษและ

พนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 20,000 บาท

20,000 20,000

7. )  โครงการปกป้องสถาบนัส าคญั

ของชาต ิเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดั

กจิกรรมปกป้องสถาบนัของชาต ิ

ประกอบดว้ย สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุพระองค์  

เพือ่ให้เกดิความรกั  ความสามคัคขีอง

คนในชาต ิ เชน่  กจิกรรมรณรงค์  

กจิกรรมอบรมอาสาสมคัรปกป้อง

สถาบนั  โดยมกีลุม่เป้าหมาย  คอื  

ภาครฐัและประชาชนท ั่วไป  เชน่  

คา่อาหาร  อาหารวา่ง  น ้าดืม่  คา่วสัดุ

อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

 ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ  (ตาม

หนงัสอือ าเภอพนา ดว่นมาก ที ่อจ  

0037.9/ว 1507  ลงวนัที ่ 10  

มถิุนายน  2553) ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000

6. รายจา่ยในกจิการจราจร เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยส าหรบังานกจิการจราจรใน

เขตเทศบาล เชน่ คา่จดัท าป้าย

เครือ่งหมายจราจร  ป้ายห้ามจอด  ป้าย

เตอืนจุดอนัตราย  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 5,000 บาท

5,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



10,000

8. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ "หนึ่ง

ใจ ให้ประชาชน" มลูนิธมิริาเคลิ ออฟ

ไลท์ เชน่ การจดัหาวสัดอุปุกรณ์กกัเก็บ

น ้า เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนในชุมชนที่

ประสบปญัหาความเดอืดรอ้นจากการ

ขาดแคลนน ้า เพือ่ให้มคีณุภาพชีวติทีด่ี

 และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามความจ าเป็นที่

ตอ้งให้ความชว่ยเหลือ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 10,000 บาท

10,000

8. โครงการสรา้งความปรองดอง

สมานฉนัท์เพือ่การปฏรูิปประจ าพ้ืนที ่

(ศปป.) เทศบาลต าบลพนา เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในโครงการสรา้งความ

ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏรูิป

ประจ าพ้ืนที ่(ศปป.) เทศบาลต าบลพนา 

เชน่ อาหาร อาหารวา่ง น ้าดืม่ คา่วดัส ุ-

อปุกรณ์ ป้ายชือ่โครงการ คา่ของทีร่ะลกึ

 คา่ตอบแทนวทิยากร ตลอดจน

คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบั

โครงการ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

20,000 บาท

20,000 20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



50,000

40,000
คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษา
40,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
50,000 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 50,000

9. คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ เพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูบ้รหิาร

และสมาชกิสภาผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เชน่ 

คา่ตอบแทนกรรมการการเลือกต ัง้, 

กรรมการนบัคะแนน/เจา้หน้าทีน่บั

คะแนนเลือกต ัง้, เจา้พนกังาน

ผูด้ าเนินการเลือกต ัง้, นายทะเบยีน, 

เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั/

เจา้หน้าทีร่กัษาความสงบเรียบรอ้ยใน

การเลือกต ัง้, คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการแก่

พนกังานเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานการ

เลือกต ัง้, คา่ประชาสมัพนัธ์การเลือกต ัง้,

 คา่วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลือกต ัง้, 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่จดัสถานที,่

 คา่พาหนะขนสง่สิง่ของ, คา่จดัพมิพ์

บตัรเลือกต ัง้, คา่จดัพมิพ์บญัชีรายชือ่ผู้

มสีทิธิเ์ลือกต ัง้/ผูเ้สยีสทิธิเ์ลือกต ัง้, คา่

จดัท าป้ายประกาศผลการเลือกต ัง้, คา่

ไปรษณีย์ คา่ไฟฟ้าและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ทีจ่ าเป็นในการเลือกต ัง้ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป 500,000 บาท

500,000 500,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



2,849,600

6,000

33,600

10,000

100,000

40,000

15,000

30,000

460,000

25,000โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 25,000

โครงการจดัการเรียนรู ้English 

Program
460,000

โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาทางน ้า 30,000

โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชนและ

ประชาชนตา้นยาเสพตดิ
15,000

โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์ 

ตา้นยาเสพตดิ
40,000

โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ 100,000

โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE 10,000

คา่อนิเตอร์เน็ตโรงเรียนในสงักดั 33,600

คา่พฒันาครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก
6,000

คา่ใชจ้า่ยในโครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลพนา (สามคัควีทิยา) , 

โรงเรียนอนุบาลสาธติเทศบาลพนา 

(เทศบาล๒) และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลพนา

2,849,600

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



20,000

10,000

100,000

6,000

80,000

50,000

100,000

20,000

5,000

8,000

750,000

10,000
โครงการพฒันาคณุธรรม และ

จรยิธรรมของนกัเรียน/เยาวชน
10,000

โครงการพฒันาการจดัการศกึษาโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา

ทอ้งถิน่ (SBMLD)

750,000

โครงการท าบญุตกับาตรเน่ืองในวนัขึน้

ปีใหม่
8,000

โครงการตลาดนดัวชิาการ 5,000

โครงการชุมนุมลูกเสอืทอ้งถิน่ไทย

แห่งชาติ
20,000

โครงการจดัหาบคุลากรทีข่าดแคลน 100,000

โครงการจดัท าศนูย์การเรียนรูส้ าหรบั

เด็กปฐมวยั
50,000

โครงการจดังานสงกรานต์และวนั

ผูส้งูอายุแห่งชาติ
80,000

โครงการจดังานวนัออกพรรษา 6,000

โครงการจดังานยอ้นต านานทศวรรษ

แห่งความรว่มมอืสูก่ารเปลีย่นแปลงที่

รุง่เรืองย ั่งยืนคนืความสขุชาวเมอืงพนา

100,000

โครงการจดังานปรวิาสกรรม 10,000

โครงการจดังานประเพณีบญุเดอืนสาม 

(นมสัการองค์พระเหลาเทพนิมติ)
20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



30,000

300,000

500,000

84,000

30,000

42,000

60,000

20,000

5,000

250,000

168,000โครงการสง่เสรมิการเรียนรูสู้โ่ลกกวา้ง 168,000

โครงการสง่เสรมิการจดัการศกึษาสาย

อาชีพหลกัสตูรปวช. วทิยาลยัเทคนิค

หวัตะพาน-เทศบาลต าบลพนา

250,000

โครงการวนัวสิาขบชูา 5,000

โครงการโรงเรียนคณุธรรม 20,000

โครงการรว่มแขง่ขนักีฬานกัเรียน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ระดบั

ภาค/ประเทศ)

60,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน

สถานศกึษา
42,000

โครงการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ 

(ระดบัภาคและระดบัประเทศ)
30,000

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของกองการศกึษา
84,000

โครงการพฒันาศกัยภาพในการใช้

ภาษาตา่งประเทศให้แกเ่ด็กนกัเรียน
500,000

โครงการพฒันาศกัยภาพทางการศกึษา

กอ่นระดบัประถมศกึษาและ

ประถมศกึษา

300,000

โครงการพฒันาศกัยภาพครูและ

บคุลากรทางการศกึษาในการจดัท า

แผนศกึษาและงบประมาณดา้น

การศกึษา

30,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



50,000

10,000

10,000

40,000

20,000

40,000

15,000 20,000 8,000

20,000

100,000

20,000

20,000

1,538,510

10,000

10,000

20,000 20,000 5,000วสัดสุ านกังาน 10,000 120,000 175,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 15,000

วสัดกุอ่สรา้ง 100,000 110,000

วสัดกุารเกษตร 50,000 3,000 53,000

20,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,538,510

633,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 30,000 55,000 105,000

143,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000 2,500 122,500

25,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 120,000 20,000 180,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 5,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 25,000 75,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 380,000 153,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 150,000 75,000 265,000

โครงการอบรม และทศันศกึษาดงูาน

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของครู บคุลากร

ทางการศกึษา 

ครูผูด้แูลเด็กและผูด้แูลเด็กในสงักดั

เทศบาลต าบลพนา

10,000

โครงการสานฝนัสูค่วามส าเร็จโรงเรียน

อนุบาลสาธติเทศบาลพนา (เทศบาล 2)
10,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่น

ในสถานศกึษาสงักดั อปท.
50,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



5,000

10,000 50,000

1,200 125,000

27,000

509,000 80,000 312,200 8,032,710 923,000รวม 60,000 2,301,000 3,671,400 15,889,310

17,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 190,000 217,000

115,000

คา่ไฟฟ้า 20,000 500,000 646,200

ค่าสาธารณูปโภค

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 20,000 35,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 17,000

วสัดอุืน่ 5,000

ค่าวสัดุ

งบด าเนินงาน



10,000

10,000

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่ รายจา่ยอืน่ 10,000

รวม 10,000

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย


