
210,000 210,000

5,235,000 5,235,000

74,600,000 74,600,000

14,923,200 14,923,200

420,000 420,000

75,412,800 75,412,800

10,000 10,000

100,000 100,000

550,000 550,000

222,300 222,300

1,640,600 1,640,600

4,000 4,000

3,000 3,000

3,000 3,000

เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินช่วยพิเศษ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล

ค่าภาษีที่ต้องช าระตามกฎหมายก าหนด

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.)
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
(ช.ค.บ.)

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

2,202,000 2,202,000

11,569,000 11,569,000

25,300 25,300

2,165,800 2,165,800

480,000 480,000

5,799,000 5,799,000

480,000 480,000

1,101,000 1,101,000

2,133,000 2,133,000

1,331,700 1,249,000 1,527,800 546,100 5,245,600

15,778,600 9,283,300 17,362,000 9,790,700 32,682,300 2,598,100 102,329,200

41,511,000 5,846,800 90,046,900 13,889,500 5,701,800 5,156,900 179,476,400

1,116,400 18,000 222,000 859,200 174,000 121,200 2,977,600

1,048,400 10,162,800 967,200 120,700 67,200 12,542,600

งบกลาง งบกลาง

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ลูกจ้างประจ า (กสจ.)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

งบบุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 591,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 618,600 14,215,600
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

3,110,600 14,212,900

เงินประจ าต าแหน่ง 66,000 400,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

30,000 146,300



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

861,800 849,300 1,673,800 845,000 2,892,500 174,900 8,368,400

80,000 7,600 87,600

11,212,800 11,212,800

2,116,000 48,000 564,000 684,000 276,000 240,000 4,684,000

306,000 200,000 15,000 92,900 905,000 10,000 1,734,900

290,000 2,000 102,600 342,800 400,000 2,000 1,139,400

20,000 20,000

705,000 156,400 225,600 172,200 55,800 5,000 1,462,600

223,300 223,300

13,800 13,800

288,000 550,000 120,000 80,000 1,230,000 10,000 2,681,000

500,000 500,000

310,000 5,000 30,000 375,000

งบบุคลากร

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 1,047,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า

เงินวิทยฐานะ

งบ
ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 168,000 588,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

6,000 200,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

11,600 131,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ
บ านาญ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000 400,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 30,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

2,664,000 54,000 1,944,000 248,000 1,883,000 18,509,000

1,000 20,000 21,000

6,488,600 14,000 6,502,600

92,800 36,800 129,600

299,000 50,000 27,000 65,000 42,000 20,000 560,000

10,000 10,000

5,000 5,000

2,500,000 2,500,000

300,000

10,000 10,000

100,000 100,000

10,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 216,000 11,500,000

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าเช่าที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

7,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงดูแลรักษา
บริเวณสวนสาธารณะ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

300,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และ
วันครอบครัว

10,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

10,000

10,000 10,000

10,000

100,000 100,000

5,000

10,000

5,000

1,808,000 1,808,000

20,000 20,000

100,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
ออกพรรษาไหลเรือไฟ
แข่งเรือยาว และลอยกระทง

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีท าบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีบวงสรวง
พระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 
4 มุมเมือง

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมือง

5,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาครูสอน
ภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะ
พิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีเพื่อ
เยาวชนและประชาชน

100,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

40,000 40,000

284,000 284,000

20,000 20,000

100,000 100,000

532,000 532,000

50,000 50,000

30,000 30,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.
 ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนพอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

10,000 10,000

142,000 142,000

720,800 720,800

50,000 50,000

10,000

11,440,300 11,440,300

380,900 380,900

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทาง
การศึกษาและผู้มีคุณูปการด้านการจัด
การศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษี
ค้างช าระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บ
เองของ อปท.

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี (ศพด.)



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

252,000 252,000

5,000 5,000

30,000 30,000

10,000 10,000

100,000 100,000

20,000 20,000

50,000 50,000

84,000 84,000

266,000 20,000 12,000 328,000

35,000

31,000 31,000

12,200,000 12,200,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน
ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ประจ าปี

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาสตรี
และความเข้มแข็งของครอบครัว

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและพัฒนา
ความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา
กรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ ADSL และ ระบบ WiFi

ค่าถ่ายเอกสาร 30,000

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 35,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าบริการเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

55,000 55,000 80,000 65,000 3,000 258,000

10,000 10,000

5,000 1,000 6,000

45,000 45,000

15,000 30,000 5,400 50,400

160,000 55,000 15,000 40,000 28,000 20,000 364,000

9,784,000 9,784,000

5,000 36,000 10,000 205,000 22,756,000

1,005,000 1,005,000

25,000 25,000

768,000 50,000 10,000 26,000 100,000 12,000 1,141,000

150,000 10,500 160,500

55,000 30,000 100,000 237,000

5,000 2,000 2,000 9,000

235,000 32,000 21,502,000 25,000 240,000 10,000 22,055,000

500,000

170,000 470,000 130,000 100,000 7,300,000 34,000 10,404,000

15,000 19,600 10,000 10,000 2,000 1,356,600

26,000 230,000 10,000 460,000 10,000 1,236,000

310,000 60,000 370,000

955,000 50,000 80,000 27,000 150,000 12,000 1,686,500

100,000 60,000 920,000 830,000 150,100 2,130,100

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าเบี้ยประกัน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ

ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ

ค่ารับวารสาร

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 6,000 40,000

ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 22,500,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 170,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 52,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 10,000

วัสดุจราจร 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุส านักงาน 12,500 400,000

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 70,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

130,000 10,000 25,000 15,000 17,500 20,000 229,500

300,000 300,000

200,000 120,000 100,000 45,600 468,600

2,000,000 1,100,000 2,800,000 4,310,000 100,000 10,510,000

92,100 92,100

35,000 35,000

5,000 5,000

2,500 2,500

34,000 34,000 34,000 17,000 119,000

งบ
ด าเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 3,000

ค่าไฟฟ้า 200,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่ากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

ค่าเก้าอี้

ค่าเก้าอี้ท างาน ส าหรับพนักงาน
เทศบาล (ผู้บริหาร)

ค่าเก้าอี้ท างาน ส าหรับพนักงาน
เทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

30,000 30,000

17,000 17,000

28,500 28,500

8,000 8,000

15,200 15,200

10,900 10,900

119,100 119,100

46,100 46,100

4,500 4,500

59,000 59,000

7,500

7,500 7,500 15,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน
ค่าเคร่ืองงัดยางรถใหญ่

ค่าเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า

ค่าเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

ค่าเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน

ค่าเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู

ค่าเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู

ค่าเคร่ืองปะยางในรถใหญ่

ค่าเคร่ืองพ่นหมอกควัน

ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

7,500 7,500 15,000

10,000 10,000

8,600 8,600

129,900

2,600 2,600

53,000 53,000

30,000 30,000

17,500 5,000 5,000 2,500 30,000

194,000 194,000

130,000 130,000

14,400 14,400

3,200 3,200

2,800 2,800

9,000 9,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
 หรือ LED ขาวด า
ค่าเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ค่าเคร่ืองพิมพ์พล็อตเตอร์ 
Multifunction

129,900

ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาที)

ค่าเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA
ขนาด 4,500 ANSI Lumens

ค่าเคร่ืองวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล

ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ค่าจัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับห้องเรียน
วิทยาศาสตร์

ค่าจัดหาระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

ค่าชั้นวางหนังสือ ส าหรับห้องสมุด
ระดับชั้นอนุบาล

ค่าชั้นอเนกประสงค์ 4 ชั้นโล่ง

ค่าชั้นอเนกประสงค์ 9 ช่อง

ค่าชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

100,000 100,000

40,000 40,000

42,000 42,000

11,800 11,800

4,500 4,500

90,000 90,000

13,000 13,000

10,000 10,000

12,500 12,500

19,000 19,000

8,400 8,400

19,900 19,900

3,000 3,000

25,000 25,000

15,000 15,000

5,000 5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าตู้สาขา และตู้พักสาย ขนาด 32 
สายใน พร้อมอุปกรณ์

ค่าตู้ส าหรับเก็บกระเป๋า ระดับชั้น
อนุบาล

ค่าตู้ส าหรับเก็บที่นอน

ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง

ค่าตู้เอกสารรางเล่ือน ขนาด 8 ตู้

ค่าโต๊ะท างาน ส าหรับพนักงานเทศบาล
 (ผู้บริหาร)

ค่าโต๊ะท างาน ส าหรับพนักงานเทศบาล
 (หัวหน้าฝ่าย)
ค่าโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส าหรับ
พนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่าย)

ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร 
ส าหรับระดับชั้นอนุบาล

ค่าโต๊ะหมู่บูชา
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
 Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
ค่าพัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า
 16 นิ้ว

ค่าแม่แรงตัวยาวมีหางรถใหญ่

ค่ารถเข็นชนิดนั่ง

ค่าสว่านไฟฟ้าไร้สาย



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

2,100 2,100

300,000

3,000,000

10,000

100,000

50,000 50,000

2,120,000 2,120,000

43,591,300 43,591,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
 K)

ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

300,000

โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เป็น
อาคารสถานธนานุบาล 1
เพื่อใช้เป็นสถานธนานุบาล

3,000,000

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการ
จัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์

10,000

โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการ
จัดท าต้นเทียนและ
การจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

100,000

โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
อุดหนุนอาหารกลางวัน



แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
การศาสนา
 วัฒนธรรม

 และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

10,000 10,000

189,296,000 93,467,300 20,754,400 229,945,400 36,230,900 71,687,900 8,790,700 730,000,000

ค่าภาษีอากรถอนคืน

รวม 4,855,300 74,972,100

งบรายจ่าย
อ่ืน

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอื่น


