
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 312,000

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 312,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 954,000

แผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงพบิลูมังสาหาร

อ าเภอพบิลูมังสาหาร    จังหวดัอบุลราชธานี

งานบรหิารท ัว่ไป

งบบคุลากร

ปี 2562

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

ปี 2562

เงนิคา่ตอบแทนอืน่ 50,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 4,346,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 342,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
2,376,000

21



เงนิประจ าต าแหน่ง 254,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 228,000

เงนิเดอืนพนักงาน 4,461,800

ปี 2562

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
135,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 60,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,578,900

รวมงบบคุลากร 10,924,900

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 699,600

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 70,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 819,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลกูจา้งประจ า 46,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 590,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 500,000

รวมคา่ตอบแทน 491,000

คา่ใชส้อย

คา่เชา่บา้น 216,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 80,000
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ปี 2562

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
0

1. โครงการวนัเทศบาล 50,000

ฟ้ืนฟกูจิกรรม 5 ส. 30,000

อบรมและทัศนศกึษาดงูาน 0

เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้

ดอกไม ้คา่ของขวญั ของรางวลั หรอืเงนิรางวลั
20,000

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่
500,000

โครงการอบรมและทัศนศกึษาดงูานของ

พนักงานเทศบาล ลกูจา้งคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
300,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

ใน/นอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ลกูจา้ง
600,000

โครงการตลาดประชารัฐ 0

โครงการวนัเทศบาล 0

โครงการ KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจคลอง

สวยน ้าใส ไรผั้กชวา"
0

โครงการเฉลมิพระเกยีรตใิตร้่มพระบารม ี60 ปี 

ในหลวงเสด็จฯ อบุลราชธาน ีปี 2558
0

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000

รวมคา่วสัดุ 460,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 370,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 50,000

คา่วสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 100,000

รวมคา่ใชส้อย 2,690,000
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ปี 2562

งบลงทนุ

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่สาธารณูปโภค 1,930,000

รวมงบด าเนนิงาน 5,571,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 50,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 150,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 150,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 80,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 1,500,000

จัดซือ้โตะ๊ท างานผูบ้รหิาร 0

จัดซือ้โตะ๊ท างานรองนายกฯ 0

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน 0

จัดซือ้ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจก 0

จัดซือ้เกา้อีน่ั้งท างานส าหรับเจา้หนา้ที่

ผูป้ฏบิตังิานในสงักดัเทศบาลเมอืงพบิลูฯ
0

จัดซือ้เกา้อีส้ านักงานส าหรับการประชมุ 0

จัดซือ้เกา้อีท้ างานผูบ้รหิาร 0

จัดซือ้เกา้อีท้ างานรองนายกฯ 0

ครุภัณฑส์ านักงาน

จัดซือ้เกา้อีท้ างาน 0

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 0

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ led ขาวด า 0

โตะ๊ประชมุสภา 50,000

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์
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ปี 2562

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0

รวมงบลงทนุ 50,000

งบเงนิอดุหนนุ

จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์ชนดิ LED ขาวด า 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 50,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 2,339,300

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบคุลากร

รวมงบเงนิอดุหนนุ 90,000

รวมงานบรหิารท ัว่ไป 16,635,900

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0

รวมเงนิอดุหนนุ 90,000

1. อดุหนุนโครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

จังหวดัอบุลราชธานี
50,000

2. อดุหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ จังหวดัอบุลราชธานี
40,000

งบด าเนนิงาน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,751,000

รวมงบบคุลากร 2,751,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 163,300

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 24,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 121,200

เงนิประจ าต าแหน่ง 103,200
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ปี 2562

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 69,500

คา่เชา่บา้น 204,000

คา่ตอบแทน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ/นอก

ราชอาณาจักร
50,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 30,000

คา่จัดประชมุประชาคม 0

คา่จัดประชมุประชาคม เพือ่การจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล
30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 297,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 20,000

รวมคา่ตอบแทน 293,500

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000

รวมคา่วสัดุ 795,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 200,000

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 25,000

วสัดสุ านักงาน 400,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 50,000

รวมคา่ใชส้อย 407,000

คา่วสัดุ
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ปี 2562

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 2 บาน 0

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น 0

จัดซือ้เครือ่งปรับอาการชนดิแขวน 0

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน 0

จัดซือ้เกา้อีท้ างาน 0

จัดซือ้เกา้อีท้ างาน จ านวน 2 ตวั 0

คา่ครุภณัฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

รวมงบด าเนนิงาน 1,495,500

งบลงทนุ

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1
22,000

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ 

(Inkjet)
15,800

จัดซือ้และตดิตัง้เครือ่งเสยีงในอาคารทา่น

ผูห้ญงิพันธส์วล ี กติยิากร
0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้เครือ่งเพาเวอรม์กิเซอรพ์รอ้มอปุกรณ์ 0

จัดซือ้เครือ่งเลน่ CD และ DVD 0

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

คา่ซอ่มแซมปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย 0

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น ขนาด 4 ฟตุ 0

จัดซือ้โตะ๊และเกา้อีส้ านักงาน 0

จัดเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0

จัดซือ้คอมพวิเตอร์ 0
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ปี 2562

รวมงบลงทนุ 37,800

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 4,284,300

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟ 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 37,800

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิ Multifunction 0

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 0

จัดซือ้คอมพวิเตอรพ์กพา 0

จัดซือ้คอมพวิเตอรพ์กพา จ านวน 2 เครือ่ง 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 12,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,841,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 560,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 156,600

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 117,200

เงนิประจ าต าแหน่ง 85,200

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 2,910,000

งานบรหิารงานคลงั

งบบคุลากร

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000

คา่เชา่บา้น 126,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
30,000

รวมงบบคุลากร 3,841,000

งบด าเนนิงาน
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ปี 2562

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 20,000

รวมคา่ตอบแทน 206,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ านักงาน 600,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 30,000

รวมคา่ใชส้อย 791,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร
0

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานการ

บนัทกึบญัชดีว้ยระบบคอมพวิเตอร ์(e-laas)
0

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
40,000

2.  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

การบนัทกึบญัชดีว้ย

    ระบบคอมพวิเตอร ์(e-laas)

25,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 696,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทนุ

รวมคา่วสัดุ 1,330,000

รวมงบด าเนนิงาน 2,327,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 500,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 200,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000
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ปี 2562

ครุภัณฑส์ านักงาน

เครือ่งโทรสาร 36,000

คา่ครุภณัฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน 160,000

จัดซือ้คอมพวิเตอร์ 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

ค่า่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับส านักงาน 0

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลือ่นกระจก 2 บาน 0

ตูเ้หล็กทบึ 2 บานเปิด 20,000

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 4 ลิน้ชกั 0

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น 0

จัดซือ้เกา้อีท้ างานส าหรับเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงพบิลูมังสาหาร
0

จัดซือ้เกา้อีบ้นุวมขาเหล็กแบบมทีีพั่กแขกและ

พนักพงิ
0

รวมงบรายจา่ยอืน่ 50,000

รวมงานบรหิารงานคลงั 6,434,000

รายจา่ยอืน่ 50,000

รวมรายจา่ยอืน่ 50,000

รายจา่ยอืน่

รายจา่ยอืน่ 0

รวมงบลงทนุ 216,000

งบรายจา่ยอืน่

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 216,000
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ปี 2562

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,616,900

รวมงบบคุลากร 5,616,900

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 1,298,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลกูจา้งประจ า 36,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 4,282,800

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

งบบคุลากร

รวมแผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 27,354,200

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 662,700

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 80,000

รวมคา่ตอบแทน 172,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000

คา่เชา่บา้น 72,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

ใน/นอกราชอาณาจักร ของพนักงานลกูจา้ง
40,000

โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศบาล
30,000

โครงการฝึกอบรม อปพร.และทัสนศกึษาดงูาน 50,000
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 100,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000

รวมคา่ใชส้อย 982,700

คา่วสัดุ

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 200,000

ครุภัณฑส์ านักงาน

เครือ่งปรับอากาศ 56,000

งบลงทนุ

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 740,000

รวมงบด าเนนิงาน 1,894,700

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 110,000

วสัดอุืน่ 0

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 70,000

จัดซือ้เครือ่งสบูน ้า 0

จัดซือ้โทรโขง่สะพายปรับระดบัสะพายได ้

ขนาด 35 วตัต์
0

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

จัดซือ้โตะ๊-เกา้อีท้ างาน จ านวน 1 ชดุ 0

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 56,000

รวมงบลงทนุ 56,000

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรช์นดิตัง้โตะ๊และ

อปุกรณ์
0

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เงนิประจ าต าแหน่ง 152,400

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 300,800

เงนิเดอืนพนักงาน 2,659,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 134,400

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 7,567,600

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 7,567,600

งบด าเนนิงาน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,755,700

รวมงบบคุลากร 5,755,700

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 2,405,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 104,000
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คา่เชา่บา้น 84,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 20,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
40,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000

คา่ตอบแทน

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 50,000

รวมคา่ใชส้อย 350,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ
0

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
200,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร
0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 100,000

รวมคา่ตอบแทน 174,000

คา่ใชส้อย

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 30,000

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 20,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 12,000

รวมคา่วสัดุ 17,000

คา่วสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 5,000
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รวมงบด าเนนิงาน 591,000

งบลงทนุ

รวมคา่สาธารณูปโภค 50,000

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิ Multifunction 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 50,500

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้คอมพวิเตอร์ 0

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

รถจักรยานยนต์ 50,500

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ ชนดิตดิผนัง 0

จัดซือ้โตะ๊ และเกา้อีส้ านักงาน 0

คา่ครุภณัฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

เงนิวทิยฐานะ 4,980,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 251,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 0

เงนิประจ าต าแหน่ง 4,190,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 44,755,400

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 50,500

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 6,397,200

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 1,730,300

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 276,000
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รวมคา่ตอบแทน 70,000

คา่ใชส้อย

คา่เชา่บา้น 20,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 50,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 56,183,500

รวมงบบคุลากร 56,183,500

โครงการกฬีากลุม่โรงเรยีนเทศบาลเมอืง

พบิลูมังสาหาร
50,000

โครงการกฬีาสภีายในโรงเรยีนเทศบาลเมอืง

พบิลูมังสาหาร
0

โครงการกจิกรรมคา่ยพัฒนาเดก้และเยาวชน 40,000

โครงการกจิกรรมคา่ยเยาวชน 0

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรกิารสถานศกึษา
22,908,300

โครงการการพัฒนาบคุลากรและทัศนศกึษาดู

งาน
0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร
500,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 2,530,000

โครงการเขา้คา่ยคณุธรรม จรยิธรรม 0

โครงการเขา้คา่ยคณุธรรมจรยิธรรมน าชวีติสู่

ความพอเพยีง
100,000
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โครงการงานวนัครู 10,000
โครงการจัดเตรยีมความพรอ้มศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก
20,000

โครงการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรยีนทอ้งถิน่ 80,000

โครงการแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 50,000

โครงการเขา้คา่ยลกูเสอื-เนตรนารี 0

โครงการแขง่ขนัคนเกง่ทอ้งถิน่ 0

โครงการเขา้คา่ยภาษาองักฤษ 10,000

โครงการเขา้คา่ยลกูเสอื - เนตรนารี 80,000

โครงการปัจฉมินเิทศ 0

โครงการฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ส าหรับ

นักเรยีนชัน้ ม.4-6
10,000

โครงการปรับปรุงหลกัสตูรอาเซยีน 20,000

โครงการปัจฉมินเิทศ 15,000

โครงการบรูณาการสะเต็มศกึษา 50,000

โครงการปรับปรุงหลกัสตูรแกนกลาง 30,000

โครงการดาวทอ้งถิน่ 20,000

โครงการนเิทศและตดิตามผลงานการจัด

การศกึษา
10,000

โครงการจัดนทิรรศการผลงานทางวชิาการ 50,000

โครงการจา้งครูสอนภาษาตา่งประเทศ 100,000

โครงการพัฒนาศกัยภาพครูผูด้แูลเด็กและ

ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก
50,000

โครงการเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 20,000

โครงการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา
300,000

โครงการพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

ป.1-3
150,000
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โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000

โครงการวนัส าคญัแหง่ชาติ 20,000

โครงการโรงเรยีนพอเพยีงทอ้งถิน่ 50,000

โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร 20,000

โครงการมหกรรมการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ 30,000

โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิใน

สถานศกึษา
39,000

คา่วสัดุ

วสัดสุ านักงาน 100,000

นทิรรศการทางวชิาการ 250,000

รวมคา่ใชส้อย 27,832,300

โครงการหอ้งสมดุเพือ่ชมุชน 30,000

โครงการอบรมผูป้กครอง 30,000

โครงการหลกัสตูรทอ้งถิน่ 20,000

โครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว 20,000

โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง
20,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 0

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 8,000

วสัดกุารเกษตร 10,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 7,777,900

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 20,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 50,000
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วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000

วสัดกุารศกึษา 50,000

วสัดกุฬีา 50,000

คา่ครุภณัฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

รวมงบด าเนนิงาน 36,098,200

งบลงทนุ

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 30,000

รวมคา่สาธารณูปโภค 65,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 30,000

รวมคา่วสัดุ 8,130,900

คา่สาธารณูปโภค

รวมคา่ครุภณัฑ์ 200,000

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จัดซือ้หมอ้แปลงไฟฟ้า 0

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

จัดซือ้รถหกลอ้ 0

จัดซือ้เครือ่งเลน่สนาม ฯลฯ ส าหรับศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กในสงักดัเทศบาล
0

โตะ๊-เกา้อีนั้กเรยีน 200,000

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ ชนดิตดิผนังขนาดไม่

ต า่กวา่ 12,000 บทียีู
0

ครุภัณฑก์ารศกึษา

39



ปี 2562

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 7,500,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 300,000

รวมงบลงทนุ 500,000

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคาร 0

ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคาร

ประกอบการส าหรับโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการซอ่มแซมปรับปรุงอาคารเรยีนและ

อาคารประกอบการ
300,000

เงนิเดอืนพนักงาน 2,073,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 100,500

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 100,281,700

รวมแผนงานการศกึษา 106,678,900

รวมเงนิอดุหนนุ 7,500,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 7,500,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 127,200

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,301,500
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รวมคา่ตอบแทน 128,000

รวมงบด าเนนิงาน 128,000

คา่เชา่บา้น 48,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 20,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
60,000

รวมงบบคุลากร 2,301,500

งบด าเนนิงาน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ
30,000

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่เชา่ทีพั่ก คา่พาหนะ 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000

รวมคา่ตอบแทน 20,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 2,429,500

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่

41



ปี 2562

โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มในการ

ก าจัดขยะ
0

โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มในบอ่

ก าจัดขยะ
10,000

โครงการสง่เสรมิสขุภาพ 0

โครงการอบรมฟ้ืนฟคูวามรูแ้ละทัศนศกึษาดงูาน

 อสม.
0

โครงการรณรงคส์รา้งจติส านกึดา้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
30,000

โครงการลกูเกดิรอดแมป่ลอดภัย 0

โครงการรณรงคฉ์ดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 35,000

โครงการรณรงคฉ์ดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข

บา้ในสนัุขและบา้
0

โครงการจัดกจิกรรมวนั อสม. แหง่ชาติ 0

โครงการเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการในตลาด

สด รา้นอาหารและแผงลอย
20,000

รวมงบด าเนนิงาน 195,000

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 50,000

รวมคา่วสัดุ 50,000

รวมคา่ใชส้อย 125,000

คา่วสัดุ

โครงการอบรมใหค้วามรูแ้ละทักษะในการสรา้ง

สขุภาพแก ่อสม.
0

เพิม่ศกัยภาพรา้นอาหารและแผงลอยในชมุชน 0
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คา่ครุภณัฑ์

ครุภัณฑก์ารเกษตร

งบลงทนุ

รวมงบเงนิอดุหนนุ 467,500

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 662,500

เงนิอดุหนุนเอกชน 467,500

รวมเงนิอดุหนนุ 467,500

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนเอกชน 0

รวมงบลงทนุ 0

งบเงนิอดุหนนุ

จัดซือ้เครือ่งพน่ยาสะพานหลงั 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 996,400

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบคุลากร

รวมแผนงานสาธารณสขุ 3,092,000

แผนงานเคหะและชุมชน
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รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,170,100

รวมงบบคุลากร 1,170,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 88,500

เงนิประจ าต าแหน่ง 85,200

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ
20,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 0

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เงนิชว่ยเหลอืบตุร 85,000

รวมคา่ตอบแทน 90,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 3,097,000

เงนิเดอืนพนักงาน 1,267,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน 20,000

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,280,100

งานไฟฟ้าถนน

รวมคา่ใชส้อย 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 110,000
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 312,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 958,000

รวมคา่ตอบแทน 40,000

คา่ใชส้อย

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 40,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 0

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,696,000

รวมงบบคุลากร 4,696,000

งบลงทนุ

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 1,950,000

รวมงบด าเนนิงาน 2,998,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 550,000

วสัดกุอ่สรา้ง 1,400,000

รวมคา่ใชส้อย 1,008,000

คา่วสัดุ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร
50,000
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จัดซือ้รถจักรยานยนต์ 0

จัดซือ้รถยนตก์ระบะ 0

จัดซือ้พัดลมโรงงาน 0

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร ชนดิ 2 บาน 4 ชิน้ 0

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 15 ลิน้ชกั 0

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศชนดิตดิตัง้ ขนาด 

36,00 บทียีู
0

จัดซือ้ชดุรับแขก 0

ครุภัณฑส์ านักงาน

จัดซือ้เกา้อีพ้ลาสตกิ 0

จัดซือ้เครือ่งมอืวดักระแสไฟฟ้า 0

จัดซือ้ตูเ้ชือ่มไฟฟ้า 0

จัดซือ้เครือ่งฉดีน ้าแรงดนัสงู 0

จัดซือ้เครือ่งท าสญูญากาศ จ านวน 1 เครือ่ง 0

ครุภัณฑโ์รงงาน

จัดซือ้เครือ่งเจาะคอนกรตี 0

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบสายสะพายขอ้แข็ง 0

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จัดซือ้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 0

จัดซือ้โบวเ์วอ่รเ์ป่าลม จ านวน 1 ตวั 0
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จัดซือ้คอมพวิเตอร์ 0

จัดซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ 0

จัดซือ้ไมว้ดัระดบั/ไมส้ตา๊ฟแบบชกั 0

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้สวา่นไฟฟ้าขนาดหัวจับ 13 มม. 0

ครุภัณฑส์ ารวจ

จัดซือ้เลือ่ยยนต์ 0

จัดซือ้สวา่น/ไขควงไรส้ายขนาดหัวจับ 10 มม. 0

จัดซือ้มลิตมิเิตอร ์แบบดจิติอล 0

กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนสรา้งค า ชว่งจากถนน

พบิลูถงึถนนโป่งแดง       
0

กอ่สรา้งถนนพรอ้มปรับปรุงบอ่พักระบายน ้า

ทางลงทา่น ้าถนนสโุพธิ์
0

1. โครงการตดิตัง้ไฟฟ้ารมิตลิง่หนา้วดัโพธิ์

ตากถงึหว้ยหวาย
500,000

กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนสรา้งค า ชว่งจากถนน

โป่งแดงถงึถนนสถติยน์มิานกาล
0

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร์ 0

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ 0

กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. พรอ้มบอ่พัก และ

ทางเทา้ ถนนสโุพธิ ์(ขา้งวดัสวนสวรรค)์
0
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คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

1.ปผูวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตีถนนพบิลู ซอย 1 210,000

เงนิชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้ 115,000

ตดิตัง้ไฟแสงสวา่ง HIGST MAST ในชมุชน

โพธิต์าก บรเิวณวงเวยีนถนนพบิลูตดักบัถนนวิ

พากย์

0

กอ่สรา้งสะพานคนเดนิขา้มถนน (แบบชว่งเดยีว) 0

คา่กอ่สรา้งป้ายและรัว้ดา้นหนา้ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กชมุชนสระแกว้
0

กอ่สรา้งบนัไดและถนนเชือ่มทางลงทา่น ้าถนน

นามมนตรี
0

กอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. ฝางรางว ีซอยชนะ

 พลสูวสัดิ์
0

กอ่สรา้งทางลงทา่น ้าทางโคง้ ถนนวพิากย์ 0

ปรับปรุงเมรุเตาเผาศพไรม้ลพษิ วดัโพธิต์าก 0

ซอ่มแซมศาลาหาดทรายแกว้ 0

ปรับปรุงภมูทัิศนก์าะกลางถนนหลวง 0

กอ่สรา้งตอ่เตมิอาคารพัสดเุป็นอาคาร คสล.ชัน้

เดยีว
0

กอ่สรา้งปรับปรุงทางเดนิ-วิง่ รอบสนามกฬีา

กลาง
0

4. ปผูวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนบ ารุงราษฏร ์

  
680,000

กอ่สรา้งซอ่มแซมทางเดนิ ว ิง่ออกก าลงักาย

สนามกฬีากลาง
0

2. ปผูวิแอสฟัลทต์กิคอนกรตีถนนวพิากย ์ชว่ง

จากถนนสรา้งค าถงึ  
890,000

3. ปผูวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ซอยชนะ

พลูสวสัดิ์
600,000
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ปรับปรุงเมรุเผาศพไรม้ลบพษิ วดัสวนสวรรค์ 0

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอพบิลูมัง

สาหาร
100,000

รวมเงนิอดุหนนุ 100,000

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

รวมงบลงทนุ 3,137,500

งบเงนิอดุหนนุ

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงาน ทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน

 นติบิคุคล    
142,500

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,137,500

ปกูระเบือ้งอาคารทา่นผูห้ญงิพันธส์วล ีกติตยิากร 0

คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นติ ิ

บคุคลหรอืบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่กอ่สรา้ง

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,125,800

รวมงบบคุลากร 1,125,800

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 778,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลกูจา้งประจ า 20,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 327,000

งานสวนสาธารณะ

งบบคุลากร

รวมงบเงนิอดุหนนุ 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,931,500

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย
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รวมคา่ใชส้อย 1,505,000

คา่วสัดุ

โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 0

โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถเนือ่งในโอกาสพระ
50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชาอาณาจักร ฯลฯ
5,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,450,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลกูจา้งประจ า 30,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 3,794,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 1,410,600

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

งบบคุลากร

รวมงบด าเนนิงาน 1,955,000

รวมงานสวนสาธารณะ 3,080,800

วสัดกุารเกษตร 450,000

รวมคา่วสัดุ 450,000

คา่ตอบแทน

รวมงบบคุลากร 5,633,200

งบด าเนนิงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง 398,600

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,633,200
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คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 50,000

รวมคา่ตอบแทน 120,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 70,000

วสัดกุอ่สรา้ง 90,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 200,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

วสัดงุานบา้นงานครัว 120,000

รวมคา่ใชส้อย 4,385,000

คา่วสัดุ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ
5,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 300,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 4,080,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบลงทนุ

คา่ครุภณัฑ์

รวมคา่วสัดุ 2,430,000

รวมงบด าเนนิงาน 6,935,000

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 50,000

วสัดอุืน่ 10,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 1,900,000

วสัดกุารเกษตร 50,000
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ครุภัณฑส์ านักงาน

จัดซือ้เกา้กีบ้นุวมขาเหล็กแบบมทีีพั่กแขนและ

พนักพงิหลงั
0

จัดซือ้รถเข็นกระบะสแตนเลสรับเลอืด 0

จัดซือ้รถเข็นสง่กลบัโซรั่ดขา 0

ครุภัณฑก์อ่สรา้ง

จัดซือ้ตะขอแขวนโซส่ าหรับสกุร 0

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่

จัดซือ้รถบรรทกุขยะมลูฝอย 0

จัดซือ้โตะ๊ลา้งเครือ่งในขาว 0

ซือ้โตะ๊ลา้งเครือ่งในแดงและหัว 0

จัดซือ้ตูช้นดิบานเลือ่น ขนาด 4 ฟตุ 0

จัดซือ้โตะ๊รับซากสกุร 0

ครุภัณฑโ์รงงาน 1,872,000

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

จัดซือ้เครือืงตดัหญา้สะพายขอ้แข็ง 0

ครุภัณฑโ์รงงาน

จัดซือ้เครือ่งวดัระดบัไขมันในเลอืด 0

ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

จัดซือ้เครือ่งท าสลบไฟฟ้าชนดิชอ็ตดว้ยไฟฟ้า 0

ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จัดซือ้เครือ่งขยายเสยีงและไมโครโฟน (แบบ

พกพา)
0

คา่จัดซือ้คอมพวิเตอรช์นดิตัง้โตะ๊ 0
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 1,972,000

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์/

ชนดิ LED ขาวด า (30หนา้/นาท)ี
0

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาว

ด า
0

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟ 0

จัดซือ้คอมพวิเตอรช์นดิตัง้โตะ๊และอปุกรณ์ 0

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 14,540,200

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 29,832,600

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

รวมงบลงทนุ 1,972,000

คา่จา้งทีป่รกึษาซึง่เกีย่วกบัสิง่กอ่สรา้ง หรอืเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่ส ิง่กอ่สรา้ง

คา่ศกึษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยีดระบบก าจัดขยะมลูฝอยเทศบาล
0
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งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 30,000

รวมคา่ตอบแทน 116,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000

คา่เชา่บา้น 36,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 613,000

รวมงบบคุลากร 613,000

เงนิเดอืนพนักงาน 305,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 308,000

5. โครงการโรงเรยีนผูส้งูวยัเทศบาลเมอืง

พบิลูมังสาหาร
100,000

6. โครงการสง่เสรมิพัฒนาอาชพีและทัศนศกึษา 150,000

3. โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดงูาน

คณะกรรมการชมุชน  
150,000

4. โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา ยา

เสพตดิในเขตเทศบาล
50,000

1. โครงการจัดท าไร่นาสวนผสมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
60,000

2. โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 100,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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7. โครงการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐานใน

การจัดท าแผนพัฒนา
80,000

8. โครงการสบืสานปราชญช์าวบา้น และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่
50,000

โครงการฝึกอบรมอาชพีปลกูพชืผักสวนครัว

ปลอดสารพษิ
0

โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติสงูอาย ุผูพ้กิาร/

ผูด้อ้ยโอกาส/ในเขตเทศบาล
0

โครงการฝึกอบรมการท าดอกไมจั้นทร์ 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดงูาน

คณะกรรมการชมุชน และผูแ้ทนชมุชน
0

โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 0

โครงการบ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุ ตามแบบ ABC 

(Area Based Collaborativ Research)
0

โครงการจัดท าไร่นาสวนผสมตามแนวปรัญชา

เศรษฐกจิพอเพยีง
0

โครงการชว่ยเหลอืนักเรยีน นักศกึษา 0

9. โครงการอบรมเพือ่จัดท าแผนชมุชน 80,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน/นอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานลกูจา้งเทศบาล
0

โครงการสง่เสรมิพัฒนาอาชพีและทัศนศกึษา 0

โครงการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐาน 0

โครงการสง่เสรมิพัฒนาเด็ก สตรแีละครอบครัว 0

โครงการสง่เสรมิพัฒนาอาชพี 0

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา ยา

เสพตดิในเขตเทศบาล
0

โครงการโรงเรยีนผูส้งูวยัเทศบาลเมอืงพบิลูมัง

สาหาร
0
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คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 10,000

รวมคา่ใชส้อย 830,000

โครงการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐานในการ

จัดท าแผนพัฒนา
0

โครงการอบรมเพือ่จัดท าแผนชมุชน 0

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศชนดิแขวน ขนาดไมต่ า่

กวา่ 18,000 BTU
0

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

คา่ครุภณัฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

รวมงบด าเนนิงาน 991,000

งบลงทนุ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 35,000

รวมคา่วสัดุ 45,000

คา่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,000

รวมงบลงทนุ 0

งบเงนิอดุหนนุ

จัดซือ้เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั 

SVGA
0

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0

จัดซือ้โทรทัศน ์LED ความละเอยีดจอภาพ 0

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่
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เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 50,000

รวมเงนิอดุหนนุ 50,000

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 400,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0

งานกฬีาและนนัทนาการ

งบด าเนนิงาน

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 1,654,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงบเงนิอดุหนนุ 50,000

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 1,654,000

โครงการจัดกฬีานักเรยีนองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
400,000

โครงการสง่นักเรยีนเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา

นักเรยีนแหง่ชาต/ิระดบัจังหวดั
200,000

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 100,000

โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชนและกฬีาชาวคุม้ 250,000
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คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งรัว้เหล็กตาขา่ยกัน้สนามกฬีาฟตุซอล

สนามกฬีากลาง
0

งบลงทนุ

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

รวมคา่ใชส้อย 1,350,000

รวมงบด าเนนิงาน 1,350,000

โครงการกนิขา้วแลงแงงฝ้ายค า 300,000

โครงการแขง่ขนัเรอืยาวชงิถว้ยพระราชทาน 500,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 1,350,000

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0

รวมงบลงทนุ 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ 500,000

โครงการประเพณีแหเ่ทยีนวนัเขา้พรรษา 600,000

โครงการจัดขบวนแหร่่วมพธิบีวงสรวงพระบ ารุง

ราษฎร(์จมูมณี)
60,000

โครงการประเพณีบญุบัง้ไฟ 0
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โครงการวนัออกพรรษา และไหลเรอืไฟ 100,000

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม 0

โครงการวนัเทศบาล 0

โครงการวนัลอยกระทง 100,000

โครงการพสกนกิรชาวพบิลูมังสาหารร่วมใจ

แสดงความอาลยัและถวายพระราชกศุลแด่
0

โครงการวนัครอบครัวเมอืงพบิลู 50,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนักงาน 500,000

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน

งบบคุลากร

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3,610,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนนิงาน 2,260,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 2,260,000

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 50,000

รวมคา่ใชส้อย 2,260,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 500,000

รวมงบบคุลากร 500,000
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คา่วสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 150,000

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม 130,000

รวมคา่ใชส้อย 135,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน / นอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ
5,000

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

คา่ช าระดอกเบีย้         423,000.00

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,010,000

งบกลาง

คา่ช าระหนีเ้งนิตน้      3,511,900.00

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,135,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนนิงาน 635,000

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 1,135,000

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 350,000

รวมคา่วสัดุ 500,000

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 400,000

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 10,970,000

เบีย้ยังชพีคนพกิาร 3,000,000
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300,000

เงนิชว่ยพเิศษ 5,000

2. คา่ใชจ้า่ยในการจัดการจราจร 90,000

3. คา่ใชจ้า่ยเพือ่เป็นทนุการศกึษา ส าหรับ

นักเรยีน นักศกึษา  
20,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน 0

1. คา่บ ารุงสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย              120,830

ส ารองจา่ย              568,570

รวมทกุแผนงาน
205,000,000

รวมงบกลาง 24,075,700

รวมแผนงานงบกลาง 24,075,700

รวมงบกลาง 24,075,700

รวมงบกลาง 24,075,700

เงนิบ าเหน็จลกูจา้งประจ า 1,820,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรผูรั้บบ านาญ 5,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.)
     1,331,400.00

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผูรั้บบ านาญ (ชคบ.) 500,000

4. เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพ
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