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สวนที่ 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
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อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 

 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยั         
             
  บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลตาํบลประโคนชยัจะได้เสนอร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลประโคนชยัอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลประโคนชยัจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิก
ทุกทา่น ไดท้ราบถงึสถานการณ์คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดงัตอ่ไปน้ี 

 1. สถานการณ์คลงั         
  1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป         
   ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ.2560  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มีสถานะการเงิน

ดงัน้ี 
   1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน    84,085,963.32     บาท         
   1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 44,152,849.10     บาท         
   1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน  36,330,788.75 บาท         
   1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน    -   โครงการ รวม   -    บาท  
   1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จาํนวน 2 โครงการ รวม3,500,000.00บาท  
  1.2 เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน   14,581,356.06   บาท         

                            
 2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560  ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2560     
  (1) รายรบัจรงิ จาํนวน 68,037,876.40    บาท ประกอบดว้ย     
   หมวดภาษีอากร จาํนวน 1,731,135.82 บาท     
   หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 432,985.90 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ จาํนวน 2,037,584.44 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จาํนวน             - บาท     
   หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 229,235.00 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน                      - บาท     
   หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 29,126,024.24 บาท     
   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 34,480,911.00 บาท     

                            
  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 241,012.28    บาท           

                            

  (3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน    49,991,812.01บาท ประกอบด้วย     
   งบกลาง จาํนวน 11,769,964.97 บาท     
   งบบคุลากร จาํนวน 18,926,887.55 บาท     
   งบดาํเนินงาน จาํนวน 10,512,769.49 บาท     
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   งบลงทุน จาํนวน 346,190.00 บาท     
   งบรายจา่ยอืน่ จาํนวน           - บาท     
   งบเงินอดุหนุน จาํนวน 8,436,000.00 บาท     

                            

 
(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน   241,012.28  บาท 

  
  (5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จํานวน 3,512,200.00  บาท       

                            
  (6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน         -         บาท       

 

 3. งบเฉพาะการ  
  ประเภทกจิการประปา 
   ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2560 
    รายรบัจรงิ จาํนวน 6,986,113.35 บาท 
    รายจา่ยจรงิ จาํนวน 4,684,869.74 บาท 
    กาํไรสะสม จาํนวน 0.00 บาท 
    เงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท 
    ทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท 
    กูเ้งนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ จาํนวน 0.00 บาท 
    ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล จาํนวน 0.00 บาท 
    เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 17,343,416.36 บาท 
    ทรพัย์รบัจาํนํา จาํนวน 0.00 บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 

    

 ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561     

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

        

           
รายรบัจรงิปี  2559 

 

 
ประมาณการ ปี 2560 

 
ประมาณการ ปี 2561 

 
รายได้จดัเก็บเอง 
 

      

   
หมวดภาษีอากร 
 

 
1,960,905.35 

 
1,964,500.00 

 
1,929,550.00 

   
หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต 
 

 
875,819.45 

 
1,117,450.00 

 
873,000.00 

   
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 
 

 
3,247,082.65 

 
3,805,000.00 

 
3,505,000.00 

   
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 
 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

   
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 
 

 
292,307.00 

 
405,000.00 

 
345,000.00 

   
หมวดรายไดจ้ากทุน 
 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 

 

 
6,376,114.45 

 
7,291,950.00 

 
6,652,550.00 

 
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

      

   
หมวดภาษีจดัสรร 
 

 
39,295,132.33 

 
39,352,100.00 

 
40,703,500.00 

 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
39,295,132.33 

 
39,352,100.00 

 
40,703,500.00 
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รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

      

 
  

 
หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
 

 
28,320,682.00 

 
44,648,000.00 

 
46,077,950.00 

 
รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

 
28,320,682.00 

 
44,648,000.00 

 
46,077,950.00 

 
รวม 

 

 
73,991,928.78 

 
91,292,050.00 

 
93,434,000.00 

 

คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
รายจ่าย 

 

 
รายจ่ายจรงิปี 2559 

 
ประมาณการปี 2560 

 
ประมาณการปี 2561 

 
จา่ยจากงบประมาณ 
 

      

   
งบกลาง 

 
4,250,048.47 

 
18,460,440.00 

 
19,818,640.00 

   
งบบคุลากร 

 
24,155,345.87 

 
28,012,500.00 

 
29,328,160.00 

   
งบดาํเนินงาน 

 
17,967,814.82 

 
23,532,510.00 

 
22,995,200.00 

   
งบลงทุน 

 
3,155,580.00 

 
9,918,600.00 

 
8,968,000.00 

   
งบรายจา่ยอืน่ 

 
15,000.00 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

   
งบเงินอดุหนุน 

 
11,110,000.00 

 
11,348,000.00 

 
12,304,000.00 

 
รวมจา่ยจากงบประมาณ 

 
60,653,789.16 

 
91,292,050.00 

 
93,434,000.00 

 
รวม 

 
60,653,789.16 

 
91,292,050.00 

 
93,434,000.00 
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รายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน  

และคาจางของขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจาง  

ปงบประมาณ 2561 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ คาใชจายในการบริหารบุคลากร 

งบเทศบาล งบเฉพาะการประปา 

(1) เงินเดือนพนักงาน 14,947,960 บาท 761,000 บาท 

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 714,000 บาท 60,000 บาท 

(3) เงินเพ่ิมตางๆ (ของพนักงาน) 522,060 บาท - บาท 

(4) คาจางลูกจางประจํา 902,300 บาท 830,600 บาท 

(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของลูกจางประจํา) - บาท - บาท 

(6) คาตอบแทนพนักงานจาง 7,028,700 บาท 946,000 บาท 

(7) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของพนักงานจาง) 748,540 บาท 94,000 บาท 

(8) คาเชาบาน  138,000 บาท - บาท 

(9) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 116,100 บาท 20,000 บาท 

(10) เงินคาชวยเหลือบุตร  - บาท - บาท 

(11) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล - บาท - บาท 

(12) เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ 190,000 บาท 20,000 บาท 

(13) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  946,630 บาท 197,200 บาท 

(14) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 25,000 บาท - บาท 

(15) เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 10,000 บาท - บาท 

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 386,000 บาท 52,000 บาท 

(17) เงินชวยคาทําศพ  40,000 บาท 27,000 บาท 

(18) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ 500,000 บาท 10,000 บาท 

รวม 27,218,290  3,017,800  
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รวมท้ังสิ้น 30,236,090  

 

  รวมเปนคาใชจายในการบริหารบุคลากรท้ังสิ้น  จํานวน 30,236,090.- บาท  คิดเปน 

รอยละ 29.26ของรายจายท่ีตั้งจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงไมเกินรอยละ 40 ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  ((30,236,090X 100) / 103,324,000  =  29.26%) 

 

 

ผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ

 

เรื่อง 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

       
             บนัทกึหลกัการและเหตผุล     

ประกอบรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 17,546,400 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,027,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 26,277,580 
  แผนงานสาธารณสขุ 9,969,900 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 90,000 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 2,691,180 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 4,200,500 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,812,800 

ดา้นการดาํเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 19,818,640 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 93,434,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

         แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
                

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไป งานวางแผนสถติิและวชิาการ งานบริหารงานคลงั รวม งบ 
    
      

        
งบบคุลากร 7,672,400 2,056,300 1,997,700 11,726,400 

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,824,080 2,056,300 1,997,700 8,878,080 

งบดาํเนินงาน 2,716,000 792,000 657,500 4,165,500 

    คา่ตอบแทน 276,000 112,000 98,500 486,500 

    คา่ใช้สอย 1,000,000 535,000 439,000 1,974,000 

    คา่วสัด ุ 590,000 95,000 120,000 805,000 

    คา่สาธารณูปโภค 850,000 50,000 0 900,000 

งบลงทุน 1,614,800 7,700 0 1,622,500 

    คา่ครุภณัฑ์ 114,800 7,700 0 122,500 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,500,000 0 0 1,500,000 

งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

    รายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

งบเงินอดุหนุน 12,000 0 0 12,000 

    เงนิอดุหนุน 12,000 0 0 12,000 

                                             รวม 12,035,200 2,856,000 2,655,200 17,546,400 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

             
งาน 

  
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคภียั รวม งบ 

    
      

        
งบบคุลากร 2,294,000 240,000 0 2,534,000 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,294,000 240,000 0 2,534,000 

งบดาํเนินงาน 1,108,000 0 170,000 1,278,000 

    คา่ตอบแทน 103,000 0 0 103,000 

    คา่ใช้สอย 580,000 0 0 580,000 

    คา่วสัด ุ 375,000 0 170,000 545,000 

    คา่สาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000 

งบลงทุน 215,000 0 0 215,000 

    คา่ครุภณัฑ์ 90,000 0 0 90,000 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 125,000 0 0 125,000 

                                             รวม 3,617,000 240,000 170,000 4,027,000 
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แผนงานการศึกษา 

             
งาน 

  
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบคุลากร 2,324,600 1,616,280 3,940,880 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,324,600 1,616,280 3,940,880 

 งบดาํเนินงาน 1,982,600 8,173,100 10,155,700 

     คา่ตอบแทน 104,600 0 104,600 

     คา่ใช้สอย 1,368,000 2,336,170 3,704,170 

     คา่วสัด ุ 155,000 5,836,930 5,991,930 

     คา่สาธารณูปโภค 355,000 0 355,000 

 งบลงทุน 78,000 231,000 309,000 

     คา่ครุภณัฑ์ 78,000 231,000 309,000 

 งบเงินอดุหนุน 0 11,872,000 11,872,000 

     เงนิอดุหนุน 0 11,872,000 11,872,000 

                                              รวม 4,385,200 21,892,380 26,277,580 
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แผนงานสาธารณสขุ 

             
งาน 

  
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ 
งานบรกิารสาธารณสขุและงาน

สาธารณสขุอืน่ งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ รวม งบ 
    
      

        
งบบคุลากร 6,587,400 0 0 6,587,400 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 6,587,400 0 0 6,587,400 

งบดาํเนินงาน 2,315,000 720,000 61,000 3,096,000 

    คา่ตอบแทน 160,000 0 0 160,000 

    คา่ใช้สอย 810,000 720,000 0 1,530,000 

    คา่วสัด ุ 1,125,000 0 0 1,125,000 

    คา่สาธารณูปโภค 220,000 0 61,000 281,000 

งบลงทุน 126,500 0 30,000 156,500 

    คา่ครุภณัฑ์ 126,500 0 30,000 156,500 

งบเงินอดุหนุน 0 130,000 0 130,000 

    เงนิอดุหนุน 0 130,000 0 130,000 

                                             รวม 9,028,900 850,000 91,000 9,969,900 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

             
งาน 

  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์ รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดาํเนินงาน 70,000 70,000 

      คา่ใช้สอย 70,000 70,000 

  งบเงินอดุหนุน 20,000 20,000 

      เงนิอดุหนุน 20,000 20,000 

                                               รวม 90,000 90,000 

   
 
 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

                
งาน 

  
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้ง

ความเขม้แข็งของชุมชน 
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบคุลากร 1,596,180 0 1,596,180 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,596,180 0 1,596,180 

 งบดาํเนินงาน 125,000 970,000 1,095,000 

     คา่ตอบแทน 30,000 0 30,000 

     คา่ใช้สอย 60,000 970,000 1,030,000 

     คา่วสัด ุ 35,000 0 35,000 

                                              รวม 1,721,180 970,000 2,691,180 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

             
งาน 

  

งานกฬีาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม งบ 

    
      

        
งบดาํเนินงาน 560,000 1,370,000 0 1,930,000 

    คา่ใช้สอย 560,000 1,370,000 0 1,930,000 

งบลงทุน 1,992,000 8,500 0 2,000,500 

    คา่ครุภณัฑ์ 0 8,500 0 8,500 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,992,000 0 0 1,992,000 

งบเงินอดุหนุน 150,000 100,000 20,000 270,000 

    เงนิอดุหนุน 150,000 100,000 20,000 270,000 

                                             รวม 2,702,000 1,478,500 20,000 4,200,500 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
                

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบคุลากร 2,943,300 0 2,943,300 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,943,300 0 2,943,300 

 งบดาํเนินงาน 1,205,000 0 1,205,000 

     คา่ตอบแทน 70,000 0 70,000 

     คา่ใช้สอย 240,000 0 240,000 

     คา่วสัด ุ 825,000 0 825,000 

     คา่สาธารณูปโภค 70,000 0 70,000 

 งบลงทุน 668,500 3,996,000 4,664,500 

     คา่ครุภณัฑ์ 668,500 0 668,500 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 3,996,000 3,996,000 
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                                             รวม 4,816,800 3,996,000 8,812,800 

 แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 19,818,640 19,818,640 

      งบกลาง 19,818,640 19,818,640 

                                               รวม 19,818,640 19,818,640 
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เทศบญัญตั ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

         โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561  อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พุทธศกัราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยั
และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย์ 

 ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 103,324,000 บาท 
                                ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 
เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 93,434,000 บาทโดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได ้ ดงัน้ี 
 

         แผนงาน ยอดรวม 
ดา้นบรหิารท ั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 17,546,400 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 4,027,000 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   
  แผนงานการศกึษา 26,277,580 
  แผนงานสาธารณสขุ 9,969,900 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 90,000 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 2,691,180 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 4,200,500 
ดา้นการเศรษฐกจิ   
  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8,812,800 
ดา้นการดาํเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 19,818,640 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 93,434,000 

         
 ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 9,890,000 บาท  ดงัน้ี 

         งบ ยอดรวม 
งบกลาง 326,200 
งบบคุลากร 2,691,600 
งบดาํเนินงาน 4,872,200 
งบลงทุน 2,000,000 

รวมรายจา่ย 9,890,000 
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                               ข้อ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยัปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิของเทศบาลตาํบล 

          ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยัมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ 

    
  ประกาศ   ณ วนัที ่.................................................................. 
    

 
 
 
 

   
 

   (ลงนาม).................................................. 

   (นายประสงค์    พวงไพบูลย์) 

   

ตาํแหน่งนายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยั 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ  

    

 

 
 
   

(ลงนาม)..................................................................  
        (..................................................................)  

ตาํแหน่ง .....................................................................  
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วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2560  10:43:42 

       

หน้า : 1/1 

  รายงานประมาณการรายรบั 
 ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
 เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 อาํเภอ ประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
        

                   รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
หมวดภาษีอากร               
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,358,525.13 1,488,047.81 1,496,808.75 1,540,000.00 0.00 % 1,540,000.00 
ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ 4,537.15 4,689.87 4,546.88 5,500.00 -17.27 % 4,550.00 
ภาษีป้าย 344,962.12 350,970.12 340,878.72 363,000.00 0.55 % 365,000.00 
อากรการฆา่สตัว์ 54,766.00 43,546.00 23,708.00 56,000.00 -64.29 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,762,790.40 1,887,253.80 1,865,942.35 1,964,500.00     1,929,550.00 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต               

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการ
ขายสรุา 9,622.40 7,760.00 8,982.20 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 438,030.00 455,250.00 438,060.00 455,250.00 -1.15 % 450,000.00 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีน
ราษฎร 9,320.00 9,430.00 8,070.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีน
พาณิชย์ 2,970.00 3,470.00 3,230.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 93,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายจราจร
ทางบก 546,340.00 385,605.00 144,590.00 385,700.00 -63.70 % 140,000.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
คา่ปรบัการผดิสญัญา 3,360.00 186,386.00 241,614.75 186,500.00 7.24 % 200,000.00 
คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บ ขน สิง่
ปฏกิลู หรือมลูฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

คา่ใบอนุญาตรบัทาํการกาํจดัสิง่
ปฏกิลูหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบั
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 19,000.00 18,500.00 15,800.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่าย
อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน
ครวัหรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 
ตารางเมตร 

2,200.00 2,100.00 2,100.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุ
อาคาร 9,125.00 11,768.50 5,897.50 12,000.00 -16.67 % 10,000.00 

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณา
โดยใช้เครือ่งขยายเสยีง 1,855.00 2,490.00 2,475.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั 
และใบอนุญาต 1,140,252.40 1,087,759.50 875,819.45 1,117,450.00     873,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               
คา่เช่าทีด่นิ 25,312.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
คา่เช่าหรือบรกิารสถานที ่ 2,173,755.00 2,087,448.00 2,223,238.00 2,365,000.00 0.00 % 2,365,000.00 
ดอกเบีย้ 1,325,883.28 1,365,539.93 1,023,844.65 1,440,000.00 -20.83 % 1,140,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,524,950.28 3,475,087.93 3,247,082.65 3,805,000.00     3,505,000.00 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               
เงนิทีม่ผีู้อทุศิให ้ 18,000.00 18,000.00 18,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 
คา่ขายแบบแปลน 63,300.00 95,600.00 79,000.00 100,000.00 -60.00 % 40,000.00 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 181,309.13 220,484.00 194,807.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 262,609.13 334,084.00 292,307.00 405,000.00     345,000.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
หมวดภาษีจดัสรร               
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และ
ลอ้เลือ่น 270,026.13 709,261.86 562,708.68 810,000.00 -1.23 % 800,000.00 

ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนด
แผนฯ 24,250,089.12 24,893,253.53 25,823,576.22 24,894,000.00 3.64 % 25,800,000.00 

ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรร
รายไดฯ้ 4,164,897.47 4,097,832.36 4,060,072.13 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 36,524.10 32,264.23 27,074.45 36,000.00 0.00 % 36,000.00 
ภาษีสรุา 1,959,194.05 2,202,446.07 2,151,809.06 2,202,500.00 0.00 % 2,202,500.00 
ภาษีสรรพสามติ 2,664,892.20 3,794,047.95 4,628,559.04 4,144,000.00 23.07 % 5,100,000.00 
คา่ภาคหลวงแร่ 85,234.39 70,073.07 84,081.53 70,100.00 6.99 % 75,000.00 
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 154,934.99 109,317.13 73,441.22 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 1,469,510.00 2,075,493.00 1,883,810.00 2,075,500.00 -23.39 % 1,590,000.00 

ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 35,055,302.45 37,983,989.20 39,295,132.33 39,352,100.00     40,703,500.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               
เงนิอดุหนุนท ั่วไปสาํหรบัดาํเนินการ
ตามอาํนาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน
เลือกทาํ 

28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00 3.20 % 46,077,950.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 28,708,994.00 29,287,892.00 28,320,682.00 44,648,000.00     46,077,950.00 
รวมทุกหมวด 70,454,898.66 74,056,066.43 73,896,965.78 91,292,050.00     93,434,000.00 
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                รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

   ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561     

 เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

 อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
         
 ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 93,434,000 บาทแยกเป็น 

   
  รายไดจ้ดัเก็บเอง 

  
 

หมวดภาษีอากร รวม 1,929,550 บาท 
  

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 1,540,000 บาท 

  

    

-ป ร ะ ม า ณ ก า ร ไ ว้ เ ท่ า ก ับ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2560 โ ด ย ใ น
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได้ 1,556,675.75 บาท และใน
ร ะ ย ะ  9 เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2560 จ ัด เ ก็ บ
ได ้1,374,075.75 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 

  

  
  

ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ จาํนวน 4,550 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่งบประมาณ 2560 จาํนวน950 
บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้4,546.88  
บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 
จดัเก็บได ้4,353.35 บาทจงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

ภาษีป้าย จาํนวน 365,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน  
2,000.00 บาทโดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได้
375,974.72 บาทและในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้352,706.72 บาท  
จงึประมาณการรายรบัเพิม่ขึน้ 
 

  

  
  

อากรการฆา่สตัว์ จาํนวน 20,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน  
36,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้23,708.00 บาท และในปีงบประมาณ 2561  
คาดวา่จะไดร้บัลดลง 
 

  

  
 

หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 873,000 บาท 
  

  
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ จาํนวน 5,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมม่รีายไดป้ระเภทน้ี
เกดิขึน้ จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ จาํนวน 5,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ไมม่รีายไดป้ระเภทน้ี
เกดิขึน้ จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
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คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จาํนวน 10,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560  โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้8,982.20 บาท  
และในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560  
จดัเก็บได ้8,409.90 บาท จงึประมาณการรายรบัไว ้
เทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จาํนวน 450,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560  
จาํนวน 5,250.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 2559  
จดัเก็บได ้438,060.00  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรก 
ของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้304,070.00 บาท  
จงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร จาํนวน 10,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560  โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้8,070.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้4,550.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จาํนวน 5,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้3,230.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้1,980.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 140,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน  
245,700.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้144,590.00  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้44,875.00 บาท  
จงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 200,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 
 13,500.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้241,614.75 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้41,000.00 บาท จงึประมาณ
การรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
   

  

  
  

คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บขน สิง่ปฏกิูล หรือมลูฝอย จาํนวน 5,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้5,000.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้5,000.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
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คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จาํนวน 25,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้15,800.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้15,000.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม
อาหารในครวัหรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

จาํนวน 5,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 
 5,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้2,100.00  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้1,600.00 บาท จงึประมาณ
การรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 10,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 
 2,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้5,8897.50  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้5,146.00 บาท จงึประมาณ
การรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสียง จาํนวน 3,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้2,475.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้1,355.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 3,505,000 บาท 
  

  
คา่เชา่หรือบรกิารสถานที ่ จาํนวน 2,365,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้2,223,238.00 บาท 
และในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้1,481,430.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ  
โดยประมาณการรายรบัจากขอ้มลูจาํนวนทรพัย์สนิและอตัราคา่
เชา่ตามสญัญาเชา่หรือใกลเ้คยีงกบัอตัราทีจ่ดัเก็บไดใ้นปีทีแ่ลว้
มาตามรายการ ดงัน้ี 
-คา่เชา่อาคาร          จาํนวน    240,000.00  บาท 
-คา่เชา่ตลาด           จาํนวน  1,120,000.00  บาท 
-คา่เชา่ทีต่ ัง้วางขายของในตลาด จาํนวน 725,000.00 บาท 
-คา่เชา่และคา่บรกิารสว้มสาธารณะจาํนวน 280,000.00 บาท 
 

  

  
  

ดอกเบีย้ จาํนวน 1,140,000 บาท 
  

    

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร   จํานวน 1,000,000.00 บาท 
- ประมาณการไว้ตํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560  โดยประมาณการ
ใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิปี  2559  ซึง่ไดร้บั 884,706.26 บาท  
และในระยะครึง่ปีแรกของปีงบประมาณ 2560 ไดร้บั  
556,154.44 บาท จงึประมาณการรายรบัลดลง 
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ดอกเบีย้เงนิฝาก ก.ส.ท.   จาํนวน 140,000.00 บาท 
- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยประมาณการ
ใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิปี  2559 ซึง่ไดร้บั 139,138.39 บาท  
จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 345,000 บาท 

  
  

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ จาํนวน 25,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้18,500.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้13,500.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 

  

  
  

คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 40,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่
ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน  60,000.00  บาท   
โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิปี 2559 ซึง่จดัเก็บ
ได ้79,000.00 บาท  และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้7,000.00 บาท จงึประมาณ
การรายรบัลดลง 
 

  

  
  

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 280,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้194,807.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บ
ได ้208,735.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 40,703,500 บาท 

  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จาํนวน 800,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 10,000 
 บาท  โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 562,708.68  
บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ2560ไดร้บั 
จดัสรร 192,044.64 บาท จงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

ภาษีมูลคา่เพิม่ตามพ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 25,800,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน   
906,000.00บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 25,823,576.22 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 19,378,090.88 บาท จงึ
ประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

ภาษีมูลคา่เพิม่ตามพ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 5,000,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 4,060,072.13 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร  
2,880,328.53 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
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ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 36,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 27,074.45  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 
 19,179.30 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีสุรา จาํนวน 2,202,500 บาท 
  

    

-ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560   โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 2,151,809.06 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 
1,593,823.29 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 5,100,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน  
 956,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 4,628,559.04 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 3,849,082.32 บาท จงึ
ประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 75,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ 2560  
จาํนวน  4,900.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2559  
ไดร้บัจดัสรร 84,081.53 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรก 
ของปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 54,430.52 
 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 100,000 บาท 
  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 
 20,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 73,441.22 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 48,619.76 บาท  
จงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

จาํนวน 1,590,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวต้ํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 
 485,500.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 1,883,810.00 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร 1,110,025.00 บาท จงึ
ประมาณการรายรบัลดลง 
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รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

  
 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 46,077,950 บาท 
  

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกทาํ 

จาํนวน 46,077,950 บาท 

  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ  2560 จาํนวน 
 1,429,950.00 บาท โดยประมาณการรบัจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป
สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีร่ฐับาลจะจดัสรรให้ ซึง่ในปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 41,370,382.00 บาท และใน 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560 ไดร้บัจดัสรร จาํนวน 34,480,911.00 บาท 
จงึต ัง้ประมาณการรายรบัเพิม่ และต ัง้เพือ่รองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไป
ดา้นการศกึษา เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ และเบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร  
ใหส้อดคล้องหลกัเกณฑ์การจดัสรร 
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                  วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2560  20:55:12 

    
   

   
         

 

                   รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

        
                    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  แผนงานบริหารงานท ั่วไป               
  งานบริหารท ั่วไป               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
      เงนิเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 
      เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 
      เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 
      เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 207,360.00 207,360.00 207,360.00 207,360 0 % 207,360 

      เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320     2,848,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 2,934,830.39 2,830,130.97 2,887,650.64 3,367,120 3.48 % 3,484,380 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 189,801.29 212,460.00 225,060.00 229,260 0 % 229,260 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 184,935.48 201,600.00 214,200.00 230,400 2.6 % 236,400 
      คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 307,620.00 367,740.00 397,980.00 410,700 5.92 % 435,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 329,040.00 363,360.00 393,080.00 395,800 2.83 % 407,000 
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    เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 46,980.00 60,000.00 54,360.00 43,100 -25.66 % 32,040 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,993,207.16 4,035,290.97 4,172,330.64 4,676,380     4,824,080 
  รวมงบบคุลากร 6,841,527.16 6,883,610.97 7,020,650.64 7,524,700     7,672,400 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 6,300.00 6,300.00 418,010.00 180,000 -27.78 % 130,000 

      คา่เบีย้ประชุม 5,687.50 4,875.00 7,062.50 10,000 0 % 10,000 
      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 51,540.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      คา่เช่าบา้น 100,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000 0 % 96,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 12,861.00 10,175.00 8,030.00 20,000 0 % 20,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 177,388.50 117,350.00 529,102.50 326,000     276,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 57,845.00 32,600.00 10,791.00 62,895 59 % 100,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 202,125.00 53,035.00 155,983.00 150,000 -20 % 120,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 172,479.00 270,000 -25.93 % 200,000 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 221,472.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 227,370.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 29,955.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 
        โครงการจดังานวนัเทศบาล 40,000.00 22,988.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานวนัเทศบาล 0.00 0.00 0.00 25,000 20 % 30,000 
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       รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและสมาชิก

สภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 500,000 -100 % 0 

        โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 399,875.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 0.00 0.00 265,915.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 0.00 236,590.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 0.00 0.00 0.00 277,105 8.26 % 300,000 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 412,420.28 119,570.26 223,963.97 200,000 25 % 250,000 
  รวมคา่ใช้สอย 1,369,590.28 716,255.26 829,131.97 1,510,000     1,000,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 101,188.00 171,525.00 89,865.75 220,000 -31.82 % 150,000 
      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 9,810.00 5,770.00 13,965.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดงุานบา้นงานครวั 64,685.00 49,342.00 45,875.00 50,000 0 % 50,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 8,780.00 1,900.00 13,590.00 20,000 50 % 30,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 58,583.60 36,900.00 13,945.40 120,000 -16.67 % 100,000 
      วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 457,956.43 198,422.20 159,256.00 200,000 -25 % 150,000 
      วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 43,960.00 59,107.00 56,290.00 80,000 -12.5 % 70,000 
  รวมคา่วสัดุ 744,963.03 522,966.20 392,787.15 730,000     590,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 711,247.13 752,845.02 723,689.77 730,000 -4.11 % 700,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 42,435.44 39,183.16 33,101.85 40,000 25 % 50,000 
      คา่บรกิารไปรษณีย์ 49,645.00 43,318.00 34,831.00 40,000 0 % 40,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 49,440.00 57,414.94 112,307.60 112,400 -46.62 % 60,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 852,767.57 892,761.12 903,930.22 922,400     850,000 
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รวมงบดาํเนินงาน 3,144,709.38 2,249,332.58 2,654,951.84 3,488,400     2,716,000 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเกา้อีท้าํงานระดบั 8 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 134,700.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 84,000 -22.86 % 64,800 
        คา่จดัซ้ือระบบควบคุมประตูดว้ยลายน้ิวมือ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอดีี 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปั๊มน้ํา 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบังาน

ประมวลผล จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 43,000.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊สาํหรบั
งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาว
ดาํ 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ส ีแบบ Network จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 23,520.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์สาํหรบังานเก็บ
เอกสารท ั่วไป จาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 2,750.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 
จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 5,800.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 25,000.00 0.00 0 100 % 50,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900     114,800 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               
        โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์หอ้งสขุา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,500,000 
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และระบบระบายน้ําในอทุยานน้ําหนองระแซ
ซนั 

     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     1,500,000 
  รวมงบลงทุน 0.00 100,070.00 153,500.00 149,900     1,614,800 
    งบรายจา่ยอืน่               
    รายจ่ายอืน่               
  

    
คา่จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวจิยั ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบตา่ง ๆซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่ิน และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      รายจา่ยอืน่ 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000 -100 % 0 
  รวมรายจา่ยอืน่ 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000     20,000 
  รวมงบรายจา่ยอืน่ 12,000.00 0.00 15,000.00 20,000     20,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 -100 % 0 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 -100 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000     12,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 40,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000     12,000 
  รวมงานบรหิารท ั่วไป 10,038,236.54 9,275,013.55 9,886,102.48 11,225,000     12,035,200 
  งานวางแผนสถติิและวชิาการ               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 965,850.00 1,038,163.70 1,444,679.99 1,585,000 5.83 % 1,677,400 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 12,810.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 10,500.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 183,230.00 249,000.00 277,200.00 280,100 3.78 % 290,700 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 38,910.00 48,000.00 46,020.00 38,800 -27.32 % 28,200 
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รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900     2,056,300 

  รวมงบบคุลากร 1,200,800.00 1,345,663.70 1,823,399.99 1,963,900     2,056,300 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 148,000.00 40,000 12.5 % 45,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 21,150.00 20,400.00 17,900.00 40,000 -37.5 % 25,000 
      คา่เช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 21,150.00 20,400.00 165,900.00 122,000     112,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 398,208.00 227,337.00 242,434.00 300,000 -16.67 % 250,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 54,812.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 52,398.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 25,590.00 61,500 -34.96 % 40,000 

        โครงการภาพเกา่เลา่อดีต 0.00 26,622.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการเวทีประชาคมจดัทาํแผนพฒันา

เทศบาล 24,235.00 11,996.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการเวทีประชาคมจดัทาํแผนพฒันา
เทศบาล 0.00 0.00 43,964.00 35,000 0 % 35,000 

        โครงการอบรมกฏหมายทอ้งถิน่ 0.00 0.00 19,093.00 20,000 0 % 20,000 
        โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั 0.00 0.00 29,565.00 30,000 33.33 % 40,000 
        โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั 0.00 29,992.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 115,663.12 24,800.00 46,780.00 83,500 79.64 % 150,000 
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รวมคา่ใช้สอย 590,504.12 375,559.00 407,426.00 530,000     535,000 

    คา่วสัด ุ               
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      วสัดุสาํนกังาน 19,912.00 24,698.00 25,970.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 548.00 0.00 0.00 10,000 100 % 20,000 
      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 24,400.00 19,525.00 14,180.00 10,000 150 % 25,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 11,150.00 5,250.00 19,480.00 12,000 150 % 30,000 
  รวมคา่วสัดุ 56,010.00 49,473.00 59,630.00 52,000     95,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 28,170.31 33,749.36 35,286.54 54,000 -25.93 % 40,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 8,000 25 % 10,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 28,170.31 33,749.36 35,286.54 62,000     50,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 695,834.43 479,181.36 668,242.54 766,000     792,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
        คา่จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดิจติอลและ

แฟลซ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์จอ LED 

Full Color 0.00 0.00 1,500,000.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊สาํหรบั

งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Injet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดาํ แบบ Network แบบที ่1 14,017.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000     7,700 

  รวมงบลงทุน 14,017.00 0.00 1,527,900.00 21,000     7,700 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 1,910,651.43 1,824,845.06 4,019,542.53 2,750,900     2,856,000 
  งานบริหารงานคลงั               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 975,593.87 1,029,766.00 1,186,689.00 1,658,600 2.36 % 1,697,700 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 6,806.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 14,200.00 42,000.00 42,000.00 42,000 42.86 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 257,010.00 216,000.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 37,590.00 24,000.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600     1,997,700 
  รวมงบบคุลากร 1,291,199.87 1,311,766.00 1,468,689.00 1,940,600     1,997,700 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3,500.00 2,320,000.00 116,000.00 50,000 0 % 50,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 35,720.00 36,760.00 49,720.00 51,500 -12.62 % 45,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 3,000.00 3,500 0 % 3,500 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 39,220.00 2,356,760.00 168,720.00 105,000     98,500 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 156,678.00 143,171.70 228,992.70 199,000 15.08 % 229,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 63,292.00 50,000 0 % 50,000 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 39,542.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 18,800.00 0.00 0 0 % 0 

       รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
       ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการปรบัปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 99,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 193,000 -22.28 % 150,000 

        โครงการรบัชําระภาษีเคลือ่นที ่ 26,460.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 5,150.00 600.00 4,520.00 10,000 0 % 10,000 
  รวมคา่ใช้สอย 227,830.00 261,571.70 296,804.70 452,000     439,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 59,665.00 59,665.00 59,692.00 80,000 0 % 80,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 4,053.85 2,524.60 2,296.35 10,000 -50 % 5,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,439.00 20,100.00 26,550.00 30,000 0 % 30,000 
  รวมคา่วสัดุ 81,157.85 82,289.60 88,538.35 125,000     120,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 348,207.85 2,700,621.30 554,063.05 682,000     657,500 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 27,900.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิด Multifunction 

แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 27,900.00 7,900     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการจดัทาํตูเ้ก็บเอกสารตดิผนงั 0.00 0.00 99,500.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 99,500.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 127,400.00 7,900     0 
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  งบรายจา่ยอืน่               

    รายจ่ายอืน่               
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      รายจา่ยอืน่ 3,103,118.13 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมรายจา่ยอืน่ 3,103,118.13 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบรายจา่ยอืน่ 3,103,118.13 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารงานคลงั 4,742,525.85 4,012,387.30 2,150,152.05 2,630,500     2,655,200 
  รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 16,691,413.82 15,112,245.91 16,055,797.06 16,606,400     17,546,400 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 306,800.00 381,265.00 599,705.00 621,900 5.85 % 658,300 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 0 % 18,000 
      คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 201,660.00 219,210.00 240,780.00 247,000 4.53 % 258,200 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,001,592.58 1,099,389.68 1,114,540.00 1,188,000 3.48 % 1,229,400 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 125,320.65 131,967.75 129,180.00 131,600 -1.14 % 130,100 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500     2,294,000 
  รวมงบบคุลากร 1,635,373.23 1,831,832.43 2,097,705.00 2,206,500     2,294,000 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 161,000.00 45,000 0 % 45,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 28,680.00 35,000 42.86 % 50,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 8,610.00 6,740.00 7,500 6.67 % 8,000 
  รวมคา่ตอบแทน 0.00 8,610.00 196,420.00 87,500     103,000 
    คา่ใช้สอย               
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    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 6,939.00 0.00 15,000 0 % 15,000 

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
            
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 15,304.00 50,000 -40 % 30,000 

        โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. 0.00 0.00 7,350.00 15,000 0 % 15,000 
        โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. 9,500.00 17,469.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 0.00 7,500.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 15,884.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 29,070.00 45,000 -11.11 % 40,000 

        โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 0.00 0.00 32,985.00 40,000 0 % 40,000 

        โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 0.00 29,942.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการฝึกทบทวนเพิ่มศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 

0.00 61,685.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบั
อคัคภียัเบื้องต้น 56,779.30 53,632.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบั
อคัคภียัเบื้องต้น 0.00 0.00 49,962.00 50,000 0 % 50,000 

        โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 120,000 -25 % 90,000 

  
      

โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 

106,572.90 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 139,199.72 136,241.51 250,000 20 % 300,000 
  รวมคา่ใช้สอย 188,736.20 316,366.72 270,912.51 585,000     580,000 
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  คา่วสัด ุ               

      วสัดุสาํนกังาน 0.00 6,730.00 7,071.00 25,000 -40 % 15,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 85,690.00 126,200.00 150,000 0 % 150,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 185,076.50 169,310.10 200,000 -10 % 180,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,550.00 15,000 0 % 15,000 
  รวมคา่วสัดุ 0.00 277,496.50 313,131.10 405,000     375,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 0.00 0.00 42,790.41 60,000 -16.67 % 50,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 42,790.41 60,000     50,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 188,736.20 602,473.22 823,254.02 1,137,500     1,108,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือรอกจาํนวน 2 ชุด 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเลือ่ยโซย่นต์จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 60,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
        คา่จดัตดิต ัง้ระบบวีดีโอวงจรปิด 0.00 0.00 1,800,000.00 0 0 % 0 
        คา่ตดิต ัง้ระบบวีดีโอวงจรปิด 890,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               
        คา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0     90,000 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการคา่ตดิต ัง้ท่อธารประปาดบัเพลงิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 125,000 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     125,000 
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รวมงบลงทุน 890,000.00 78,000.00 1,800,000.00 0     215,000 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 2,714,109.43 2,512,305.65 4,720,959.02 3,344,000     3,617,000 
  งานเทศกจิ               
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 188,700.00 215,700.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 18,300.00 23,966.67 24,000.00 24,000 0 % 24,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000     240,000 
  รวมงบบคุลากร 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000     240,000 
  รวมงานเทศกจิ 207,000.00 239,666.67 240,000.00 240,000     240,000 
  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่วสัด ุ               
      วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,600.00 43,200.00 16,000.00 40,000 0 % 40,000 
      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 69,900.00 46,500.00 79,960.00 70,000 -28.57 % 50,000 
      วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0.00 0.00 0.00 80,000 0 % 80,000 
      วสัดุอืน่ 93,500.00 94,600.00 82,150.00 0 0 % 0 
  รวมคา่วสัดุ 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000     170,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 185,000.00 184,300.00 178,110.00 190,000     170,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               
        คา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิ 0.00 0.00 53,000.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 53,000.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 53,000.00 0     0 
  รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 185,000.00 184,300.00 231,110.00 190,000     170,000 
  รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,106,109.43 2,936,272.32 5,192,069.02 3,774,000     4,027,000 
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แผนงานการศึกษา               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               
    งบบคุลากร               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 1,121,940.00 1,271,100.00 1,730,872.26 1,807,000 5.4 % 1,904,600 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 7,260.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 54,935.48 60,000 0 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 214,200.00 324,000.00 324,000.00 324,000 0 % 324,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 32,940.00 36,000.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000     2,324,600 
  รวมงบบคุลากร 1,376,340.00 1,631,100.00 2,145,807.74 2,227,000     2,324,600 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 148,880.00 60,000 0 % 60,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 21,717.00 16,290.00 22,000.00 34,600 0 % 34,600 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 21,717.00 16,290.00 170,880.00 104,600     104,600 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 417,876.00 591,538.00 742,347.00 1,598,000 -26.91 % 1,168,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 65,736.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 33,654.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน 0.00 0.00 26,767.39 250,000 -80 % 50,000 
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ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

      โครงการจดัหาหนงัสือประจาํหอสมดุเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 49,110.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

             
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการจดัหาหนงัสือประจาํหอสมดุเทศบาล

ตาํบลประโคนชยั 0.00 47,105.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่สิง่พิมพ์ประจาํ
หอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 49,365.00 100,000 0 % 100,000 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 99,750.00 35,000.00 10,305.00 100,000 -50 % 50,000 
  รวมคา่ใช้สอย 600,390.00 739,379.00 828,784.39 2,048,000     1,368,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 49,965.00 127,982.00 48,000.00 50,000 20 % 60,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,612.00 0.00 11,790.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดุงานบา้นงานครวั 98,140.00 15,229.00 9,360.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดกุอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 868.90 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,550.00 45,970.00 38,750.00 40,000 0 % 40,000 
  รวมคา่วสัดุ 165,267.00 189,181.00 108,768.90 145,000     155,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 125,735.62 270,091.32 297,483.67 400,000 -20 % 320,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 3,025.27 2,039.32 1,284.00 20,000 -50 % 10,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,715.60 8,715.60 8,715.60 25,000 0 % 25,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 137,476.49 280,846.24 307,483.27 445,000     355,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 924,850.49 1,225,696.24 1,415,916.56 2,742,600     1,982,600 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ 0.00 0.00 65,000.00 60,000 -16.67 % 50,000 
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      คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิด
แขวน 0.00 0.00 147,600.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่ตดิต ัง้ผา้มา่นปรบัแสงหอสมดุเทศบาล

ตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 47,992.00 0 0 % 0 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั พีซี 0.00 0.00 0.00 42,000 -100 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั พีซี 

จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 28,000 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบังาน
สาํนกังาน จาํนวน  1 เครือ่ง 0.00 12,110.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์multifunctionชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  สจีาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 15,730.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สแีบบ Network 10,593.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 kva

จาํนวน 5 เครือ่ง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000     78,000 
  รวมงบลงทุน 31,672.00 30,740.00 260,592.00 102,000     78,000 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 2,332,862.49 2,887,536.24 3,822,316.30 5,071,600     4,385,200 
  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 959,200 36.88 % 1,312,920 
      เงนิวทิยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 97,500.00 246,000 -8.39 % 225,360 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 10,833.25 36,000 0 % 36,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200     1,616,280 
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รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 108,333.25 1,283,200     1,616,280 

    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก 0.00 0.00 0.00 17,000 5.88 % 18,000 
        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาสงัคม ศาสนา

และวฒันธรรม 0.00 0.00 13,900.00 14,000 -100 % 0 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 0.00 0.00 11,790.00 14,000 -100 % 0 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาความรูร้อบตวั 0.00 0.00 9,380.00 12,000 -100 % 0 
        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาไทย 0.00 0.00 14,460.00 16,000 6.25 % 17,000 
        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาองักฤษ 0.00 0.00 11,790.00 14,000 7.14 % 15,000 
        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ 0.00 0.00 14,970.00 16,000 6.25 % 17,000 
        โครงการจดักจิกรรมแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิ

สนุก 0.00 0.00 15,950.00 0 0 % 0 

        โครงการจดักจิกรรมเพือ่ปลูกฝงัและสง่เสรมิ
การอา่น 96,000.00 102,378.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ 160,000.00 160,000.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0.00 0.00 105,979.00 100,000 20 % 120,000 
        โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่สิง่พิมพ์ประจาํ

หอสมดุเทศบาล 0.00 52,555.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการตดิต ัง้อนิเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 
adsl/wifi 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

        โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 0.00 0.00 16,250.00 17,000 -11.76 % 15,000 
        โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา 0.00 0.00 1,007,875.00 1,470,110 45.17 % 2,134,170 

        โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 0.00 610,800.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 256,000.00 925,733.00 1,222,344.00 1,710,110     2,336,170 
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  คา่วสัด ุ               

      คา่อาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 5,604,900 3.25 % 5,786,930 
      วสัดุการศกึษา 110,895.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
      วสัดุอืน่ 4,665,994.68 4,841,508.28 4,932,408.60 0 0 % 0 
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมคา่วสัดุ 4,776,889.68 4,841,508.28 4,932,408.60 5,604,900     5,836,930 
  รวมงบดาํเนินงาน 5,032,889.68 5,767,241.28 6,154,752.60 7,315,010     8,173,100 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือช ัน้วางของเล่นจาํนวน 4 ตวั 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือช ัน้วางรองเทา้ 4 ชัน้ จาํนวน 4 ตวั 0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือชุดรบัแขก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 11,000 -100 % 0 
        คา่จดัซ้ือโต๊ะเกา้อีน้กัเรียนระดบัประถมศกึษา 

(มอก.) 0.00 0.00 0.00 94,800 0.21 % 95,000 

        คา่จดัซ้ือโต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อีจ้าํนวน 6 ชุด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000 
        คา่จดัซ้ือโต๊ะและเกา้อีร้บัประทานอาหาร 0.00 0.00 29,000.00 0 100 % 50,000 
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
        คา่จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดิจติอล

จาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 9,800.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อ ีดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 
        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อ ีดี (LED TV) 72,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งทาํน้ําเย็นจาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งทาํน้ําเย็นแบบตอ่ท่อประปา 

จาํนวน 2 ก็อก 9,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั

ประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 21,500.00 0.00 0 0 % 0 
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      คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ส ีแบบ Network จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 11,760.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 kva
จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 2,900.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800     231,000 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมงบลงทุน 81,400.00 91,960.00 29,000.00 114,800     231,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000 7.38 % 11,872,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000     11,872,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000.00 11,056,000     11,872,000 
  รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 16,012,289.68 16,500,201.28 17,040,085.85 19,769,010     21,892,380 
  งานระดบัมธัยมศกึษา               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานระดบัมธัยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0     0 
  งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหา
มหาราชินี 0.00 84,382.65 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๑๒ สงิหา
มหาราชินี 0.00 0.00 101,996.07 0 0 % 0 
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      โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๑๒ สงิหา
มหาราชินี 99,913.90 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวา
มหาราช 0.00 123,056.64 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๕ ธนัวา
มหาราช 0.00 0.00 99,097.38 0 0 % 0 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๕ ธนัวา

มหาราช 210,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพ
ยวรางกรู 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000     0 
  รวมงานศกึษาไมก่าํหนดระดบั 309,913.90 207,439.29 201,093.45 200,000     0 
  รวมแผนงานการศกึษา 18,655,066.07 19,595,176.81 21,063,495.60 25,040,610     26,277,580 
  แผนงานสาธารณสขุ               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 1,577,365.50 780,120.00 1,620,220.00 2,127,000 3.34 % 2,198,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 264,185.80 67,200.00 205,485.00 207,600 0 % 207,600 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 134,400.00 67,200.00 134,400.00 134,400 13.39 % 152,400 
      คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 342,600.00 401,790.00 433,220.00 444,200 -52.93 % 209,100 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 6,480.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,339,516.46 2,991,129.04 2,953,556.89 3,239,700 6.19 % 3,440,200 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 335,820.00 361,761.38 346,344.65 358,700 5.97 % 380,100 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600     6,587,400 
  รวมงบบคุลากร 5,000,367.76 4,669,200.42 5,693,226.54 6,511,600     6,587,400 
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  งบดาํเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 18,000.00 0.00 421,530.00 100,000 0 % 100,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 26,040.00 28,380.00 25,200.00 40,000 -25 % 30,000 
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 20,030.00 17,000.00 3,000.00 7,000 328.57 % 30,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 64,070.00 45,380.00 449,730.00 147,000     160,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 187,810.00 612,799.52 849,351.24 900,000 -33.33 % 600,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

-คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร 

0.00 17,936.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 48,986.00 30,000 0 % 30,000 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 26,824.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 128,789.17 106,264.62 177,366.51 220,000 -18.18 % 180,000 
  รวมคา่ใช้สอย 343,423.17 737,000.14 1,075,703.75 1,150,000     810,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 18,774.00 9,204.00 9,190.00 30,000 0 % 30,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 11,800.00 11,110.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดุงานบา้นงานครวั 46,925.00 70,467.00 47,326.00 50,000 0 % 50,000 
      วสัดกุอ่สรา้ง 95,825.00 26,320.00 89,565.00 100,000 -30 % 70,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 114,060.00 52,830.00 106,760.00 120,000 -16.67 % 100,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 527,391.90 451,265.25 453,230.44 500,000 -10 % 450,000 
      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 354,665.01 359,381.84 398,113.22 400,000 -25 % 300,000 
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    วสัดุการเกษตร 26,310.00 30,800.00 36,046.00 40,000 0 % 40,000 

      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 19,430.00 33,905.00 37,490.00 60,000 -33.33 % 40,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,932.00 14,450.00 17,780.00 25,000 0 % 25,000 
  รวมคา่วสัดุ 1,209,312.91 1,060,423.09 1,206,610.66 1,345,000     1,125,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      คา่ไฟฟ้า 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000 10 % 220,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 184,445.40 200,834.61 196,276.51 200,000     220,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 1,801,251.48 2,043,637.84 2,928,320.92 2,842,000     2,315,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งเชื่อม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 
        คา่จดัซ้ือรอก 3 ตนั 16,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 19,000.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็งจาํนวน 2 

เครือ่ง 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โรงงาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 32,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั
ประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 
19 น้ิว) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,700 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวดาํ 28,034.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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แบบ Network แบบที ่1 

      คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 10,058.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800 
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0     126,500 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมงบลงทุน 86,192.00 19,000.00 19,000.00 0     126,500 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 87,736.84 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 87,736.84 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 87,736.84 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 6,975,548.08 6,731,838.26 8,640,547.46 9,353,600     9,028,900 
  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการประกวดผูส้งูอายุสขุภาพดีชีวีมสีขุ 56,150.00 29,118.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ 21,080.00 13,665.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ 0.00 0.00 9,700.00 70,000 114.29 % 150,000 
        โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น (อสม.) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

        โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ 0.00 0.00 48,609.00 50,000 60 % 80,000 

        โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิ 0.00 43,323.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา
สิง่แวดล้อม 149,835.00 204,960.00 0.00 0 0 % 0 
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      โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา
สิง่แวดล้อม 0.00 0.00 3,765.00 223,000 -100 % 0 

        โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา
สิง่แวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

        โครงการอบรมผูนํ้าอนามยัโรงเรียน 18,748.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
             
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  

      
โครงการอบรมผูป้ระกอบการในตลาดสด
เทศบาลตาํบลประโคนชยั และศึกษาดูงาน
ตลาดสดตวัอยา่ง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 

  
      

โครงการอบรมผูป้ระกอบการในตลาดสด
เทศบาลตาํบลประโคนชยัและศึกษาดูงาน
ตลาดสดตวัอยา่ง 

0.00 258,200.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น(อสม.) 299,311.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น(อสม.) 0.00 232,537.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการออกเยีย่มหญงิหลงัคลอดและเด็ก
แรกเกดิ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000     720,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 545,124.00 781,803.00 62,074.00 343,000     720,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 
      เงนิอดุหนุนเอกชน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0 100 % 120,000 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0     130,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 0     130,000 
  รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 705,124.00 901,803.00 182,074.00 343,000     850,000 
  งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ               
    งบบคุลากร               
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               

      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 720,360.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 0.00 140,400.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 67,200.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 927,960.00 0.00 0     0 
  รวมงบบคุลากร 0.00 927,960.00 0.00 0     0 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 28,686.54 21,564.26 17,995.06 48,000 0 % 48,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,439.69 1,466.97 1,479.81 5,000 0 % 5,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 7,575.60 7,575.60 7,575.60 8,000 0 % 8,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000     61,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 37,701.83 30,606.83 27,050.47 61,000     61,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเกา้อี้กลมสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
        - คา่จดัซ้ือตูข้ยายเสยีงเคลือ่นทีพ่รอ้มไมค์ลอย 10,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบดจิิตอลพรอ้มที่

วดัสว่นสงู 0.00 0.00 0.00 23,000 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือโต๊ะวางเครือ่งมือแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ืออุปกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 10,500.00 0.00 0.00 23,000     30,000 
  รวมงบลงทุน 10,500.00 0.00 0.00 23,000     30,000 
  รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 48,201.83 958,566.83 27,050.47 84,000     91,000 
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รวมแผนงานสาธารณสขุ 7,728,873.91 8,592,208.09 8,849,671.93 9,780,600     9,969,900 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์               
  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการจดังานวนัผู้สงูอายุ 0.00 0.00 26,800.00 30,000 -100 % 0 
        โครงการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุและ

ผูด้อ้ยโอกาส 194,105.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 90,000.00 39,000.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 0.00 0.00 18,000.00 50,000 0 % 50,000 
        โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติ

ผูส้งูอายุ 0.00 0.00 211,035.00 250,000 -100 % 0 

        โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติ
ผูส้งูอายุ 0.00 95,100.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสทิธิ
ประโยชน์แกผู่พ้กิารและผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  รวมคา่ใช้สอย 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000     70,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000     70,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     20,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     20,000 
  รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000     90,000 
  รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 284,105.00 134,100.00 255,835.00 330,000     90,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน               
  งานไฟฟ้าถนน               
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  งบลงทุน               

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการตดิต ัง้เครือ่งหมายสญัญาณจราจร

ภายในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 622,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟจราจรจุดทางแยก 0.00 1,271,600.00 1,395,900.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0     0 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมงบลงทุน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0     0 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 1,893,600.00 1,395,900.00 0     0 
  งานสวนสาธารณะ               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการเพิ่มพ้ืนทีส่เีขียวรอบอทุยานน้ํา
หนองระแซซนั  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 100,000     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 100,000     0 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์การเกษตร               
        คา่จดัซ้ือกรรไกรตดัแตง่กิง่ไมไ้ฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัแต่งกิง่พุม่ไม ้ 20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 19,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบเข็น 13,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 52,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 52,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานสวนสาธารณะ 52,000.00 0.00 0.00 100,000     0 
  งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
        คา่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 840,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 840,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 840,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 840,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 892,000.00 1,893,600.00 1,395,900.00 100,000     0 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 978,516.26 878,082.67 975,156.33 1,313,000 9.96 % 1,443,780 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 34,461.29 67,200.00 67,200.00 67,200 0 % 67,200 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 50,535.48 67,200.00 80,700.00 85,200 0 % 85,200 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400     1,596,180 
  รวมงบบคุลากร 1,063,513.03 1,012,482.67 1,123,056.33 1,465,400     1,596,180 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 0.00 0.00 80,700.00 30,000 0 % 30,000 
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องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 80,700.00 30,000     30,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 49,000.00 0.00 37,700.00 10,000 0 % 10,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 89,968.00 70,000 -42.86 % 40,000 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 28,592.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 2,400.00 5,550.00 650.00 10,000 0 % 10,000 
  รวมคา่ใช้สอย 51,400.00 34,142.00 128,318.00 90,000     60,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 8,452.00 9,995.00 14,745.00 15,000 0 % 15,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 124,300.00 50,000.00 134,039.54 0 0 % 0 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 39,502.00 30,960.00 39,900.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมคา่วสัดุ 172,254.00 90,955.00 188,684.54 35,000     35,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 223,654.00 125,097.00 397,702.54 155,000     125,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือโต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อีท้าํงานระดบั 

3-6 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     0 
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รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,287,167.03 1,137,579.67 1,520,758.87 1,620,400     1,721,180 

  งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานในเขตเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 0.00 39,405.00 0.00 0 0 % 0 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานในเขตเทศบาล

ตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 41,500.00 10,400 92.31 % 20,000 

        โครงการจดังานวนัผู้สงูอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
        โครงการจดัทาํแผนชุมชน 0.00 0.00 12,250.00 0 100 % 10,000 
        โครงการจดัทาํแผนชุมชน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสทิธิ

ประโยชน์แกผู่พ้กิารและผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 10,500.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี และบคุคลในครอบครวั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

        โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อสตรีและบคุคลในครอบครวั 0.00 0.00 12,400.00 10,500 -100 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมโ่ดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 0.00 0.00 26,440.00 40,000 -100 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมโ่ดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 10,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมโ่ดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 0.00 49,440.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการพฒันาบทบาทสตรีและสรา้งความ
เขม้แข็งแกส่ถาบนัครอบครวั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

        โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติ
ผูส้งูอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

        โครงการเสริมสรา้งภมูคิุม้กนัในชุมชน 108,235.00 34,580.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการอบรมพฒันาบทบาทสตรีเครือขา่ย 0.00 0.00 12,675.00 0 0 % 0 
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ชุมชน 

      โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงาน
ศูนย์พฒันาครอบครวัในชุมชน 0.00 0.00 0.00 9,055 10.44 % 10,000 

        โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพชมรมกุง้จอ่ม
กระยาสารทประโคนชยั 0.00 0.00 101,340.00 0 100 % 50,000 

  
      

โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 

354,540.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพของคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 313,540.00 0 0 % 0 

             
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพคณะกรรมการชุมชน 0.00 346,530.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่เพิม่
ประสทิธิภาพคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 300,970 6.32 % 320,000 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันากลุม่สตรี
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 11,750.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันาสตรี
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 77,340.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันาสตรี
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 194,450.00 0 100 % 100,000 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพตา่งๆในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 64,305.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการจกัสาน
ตะกรา้จากเสน้พลาสติก 0.00 0.00 28,250.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการทาํดอกไม้
ประดษิฐ์ 0.00 0.00 22,735.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการทาํน้ํา
สมุนไพร 0.00 0.00 765.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพการทาํอาหาร
พ้ืนบา้น 0.00 0.00 18,500.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพแกป่ระชาชน 0.00 117,765.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 
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      โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000 

        โครงการอบรมอาชีพการทาํขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 13,230 -100 % 0 
        โครงการอบรมอาชีพการทาํอาหารคาว 0.00 0.00 0.00 5,845 -100 % 0 
  รวมคา่ใช้สอย 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000     970,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000     970,000 
  รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 549,030.00 679,060.00 795,345.00 390,000     970,000 
  รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,836,197.03 1,816,639.67 2,316,103.87 2,010,400     2,691,180 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
  งานกฬีาและนนัทนาการ               
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการแขง่ขนักฬีาเซปคัตะกรอ้เทศบาล
ตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 

        โครงการแขง่ขนักฬีาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 
        โครงการแขง่ขนักฬีาเปตองตลุงคพั 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 
        โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตซอลเทศบาลตา้นยา

เสพตดิ 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000 

        โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซนัคพั 0.00 0.00 0.00 100,000 20 % 120,000 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาชุมชนสมัพนัธ์
ตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 56,170.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเซปคัตะกรอ้
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 39,980.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาบาสเกตบอล 0.00 0.00 39,992.00 0 0 % 0 
        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชน 497,810.00 487,740.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเปตองตลุงคพั 0.00 0.00 43,860.00 0 0 % 0 
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      โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตซอลเทศบาล
ตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 130,000.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 
7 คน หนองระแซซนัคพั 0.00 0.00 113,515.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลอาวุโส 0.00 0.00 20,000.00 0 0 % 0 
        โครงการจดัสง่ทีมร่วมแขง่ขนักฬีาชิงถว้ย

พระราชทานประโคนชยัเกมส์และกฬีาอืน่ๆ 0.00 173,665.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัสง่ทีมร่วมแขง่ขนักฬีาชิงถว้ย
พระราชทานประโคนชยัเกมส์และกฬีาอืน่ๆ 247,148.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสง่นกักฬีาเทศบาลตาํบลประโคนชยั
รว่มแขง่ขนักฬีา 0.00 0.00 159,940.00 200,000 0 % 200,000 

  รวมคา่ใช้สอย 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000     560,000 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 744,958.00 661,405.00 603,457.00 520,000     560,000 
    งบลงทุน               
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               
        โครงการปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค์

หนองระแซซนั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,992,000 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     1,992,000 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     1,992,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000 -16.67 % 150,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000     150,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 240,000.00 170,000.00 80,000.00 180,000     150,000 
  รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 984,958.00 831,405.00 683,457.00 700,000     2,702,000 
  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               
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  งบดาํเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติสถาบนั
พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานุวงศ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

        โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 197,012.87 70,000 157.14 % 180,000 
        โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 188,857.00 295,398.50 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 186,216.00 204,982.00 0.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 102,718.00 200,000 -25 % 150,000 
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 0.00 0.00 678,779.62 550,000 27.27 % 700,000 
        โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 698,998.00 699,942.36 0.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพติร 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

        โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางศาสนา 0.00 0.00 26,708.00 30,000 33.33 % 40,000 
        โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางศาสนา 15,000.00 19,140.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ใช้สอย 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000     1,370,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 1,089,071.00 1,219,462.86 1,005,218.49 850,000     1,370,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     8,500 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     8,500 
    งบเงินอดุหนุน               
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  เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 35,000.00 35,000.00 40,000.00 50,000 -20 % 40,000 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100 % 60,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000     100,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 95,000.00 95,000.00 100,000.00 50,000     100,000 
  รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 1,184,071.00 1,314,462.86 1,105,218.49 900,000     1,478,500 
  งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว               
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000 
     รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
     ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมเงนิอดุหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000     20,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000     20,000 
  รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000     20,000 
  รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,189,029.00 2,145,867.86 1,808,675.49 1,620,000     4,200,500 
  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 1,044,140.97 1,208,356.45 1,375,257.38 1,670,000 12.8 % 1,883,800 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 4,920.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000.00 42,000.00 55,500.00 60,000 0 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 613,120.00 879,857.44 898,540.00 900,000 0.6 % 905,400 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 91,200.00 107,575.29 105,180.00 99,600 -5.52 % 94,100 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600     2,943,300 
  รวมงบบคุลากร 1,795,380.97 2,237,789.18 2,434,477.38 2,729,600     2,943,300 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
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    คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 187,080.00 40,000 0 % 40,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 6,400.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,212.00 8,290.00 8,285.00 20,000 0 % 20,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 2,902.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 15,514.00 8,290.00 195,365.00 70,000     70,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 118,375.75 2,040.49 142,052.52 200,000 -25 % 150,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 0.00 52,925.60 50,000 -20 % 40,000 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 34,064.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 0.00 46,870.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 37,379.05 37,937.61 44,996.01 50,000 0 % 50,000 
  รวมคา่ใช้สอย 189,818.80 86,848.10 239,974.13 300,000     240,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 17,748.00 21,909.00 19,990.00 100,000 -40 % 60,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 226,425.00 129,420.00 126,105.00 250,000 0 % 250,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 180,769.00 140,334.00 100,453.50 270,000 11.11 % 300,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 42,940.00 23,665.40 50,000 -20 % 40,000 
      วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 70,231.70 42,643.10 46,576.80 75,000 -33.33 % 50,000 
      วสัดุการเกษตร 104,702.00 99,450.00 14,626.00 100,000 0 % 100,000 
      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 7,800.00 5,000.00 950.00 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,754.00 10,908.00 12,410.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมคา่วสัดุ 612,429.70 492,604.10 344,776.70 870,000     825,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
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    คา่ไฟฟ้า 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000 -30 % 70,000 

  รวมคา่สาธารณูปโภค 96,739.24 94,971.17 44,161.51 100,000     70,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 914,501.74 682,713.37 824,277.34 1,340,000     1,205,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
        คา่จดัซ้ือกระเช้าไฟเบอร์กลาส 0.00 65,200.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัคอนกรีต 0.00 0.00 42,000.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือชุดทดสอบความขน้เหลวของ

คอนกรีต 0.00 0.00 8,988.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500 
      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,000 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 9,500.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์โรงงาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งสกดัคอนกรีต 0.00 33,300.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์สาํรวจ               
        คา่จดัซ้ือกล้องวดัมุม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 110,000 
        คา่จดัซ้ือกล้องสาํรวจ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 500,000 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 16,050.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบังาน

ประมวลผล 0.00 0.00 28,800.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunctionชนิด
เลเซอร์/ชนิดสี 17,120.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 5,029.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
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รวมคา่ครุภณัฑ์ 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0     668,500 

  รวมงบลงทุน 38,199.00 108,000.00 79,788.00 0     668,500 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 2,748,081.71 3,028,502.55 3,338,542.72 4,069,600     4,816,800 
  งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน               
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตบดนิ 18,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์สาํรวจ               
        คา่จดัซ้ือไมส้ตาฟฟ์ 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 18,500.00 0.00 0.00 0     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
      คา่ถมดิน               
        โครงการกอ่สรา้งและปรบัภูมทิศัน์

สวนสาธารณะหนองโบสถ์ 99,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               
  

      
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พรอ้มปรบัปรุงบอ่พกั ถนนขา้งที่
สาธารณประโยชน์หนองโบสถ์ หมู ่5 

0.00 0.00 149,500.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา บอ่พกั ซอยแสนสขุ
(หมู ่7) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พรอ้มท่อระบายน้ํา,บอ่พกัถนนเชือ่มตอ่จาก
ถนนมหาราช 

533,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พรอ้มท่อระบายน้ํา,บอ่พกัซอยบา้นนางราํพึง
จุย้ประโคน (หมูท่ี ่3 ชุมชนตาเจรือม) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีตพรอ้มไหลท่างท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก บอ่พกั ซอยประชาร่วมใจ หมูท่ี ่7 ถนน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,697,000 
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ประโคนชยั-สวายสอ 

      

โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอสฟสัต์
คอนกรีตถนนหน้าโรงผลติน้ําประปาเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั จากทางหลวงแผน่ดนิ ทล 
219 (2445)  (ประโคนชยั-บรีุรมัย์) ถงึทาง
หลวงแผ่นดนิ ทล 2209  (ประโคนชยั-
พลบัพลาชยั) 

0.00 0.00 2,000,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอสฟสัต์
คอนกรีตพรอ้มไหลท่าง ท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสรมิเหล็ก และบอ่พกั ถนนพุทธิ
รตัน์ 

0.00 587,800.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตหน้าโรงเรียนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 
 
 

842,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
      ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  

      
โครงการจดัต ัง้ศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัศูนย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและอาคารจอดรถดบัเพลงิ 

1,397,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอ
นกรีตถนนชีวสโุธ 1,400,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               
  

      
โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทอ่ระบายน้ํา,บอ่พกั ซอยราษฎร์
พฒันา 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 901,000 

  
      

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรึมบงึ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 538,000 

  
      

โครงการปรบัปรุงฝาบอ่พกัคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนหน้าวดัแจ้งจากสามแยกหน้า
โรงเรียนวดัแจง้ถงึสีแ่ยกประโคนชยั-บา้น
กรวด 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 410,000 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 4,271,500.00 587,800.00 2,149,500.00 0     3,996,000 
  รวมงบลงทุน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0     3,996,000 
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รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 4,290,000.00 587,800.00 2,149,500.00 0     3,996,000 

  รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 7,038,081.71 3,616,302.55 5,488,042.72 4,069,600     8,812,800 
  แผนงานการพาณิชย์               
  งานตลาดสด               
    งบลงทุน               
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               
        โครงการปรบัปรุงตลาดควิรถเล็ก 0.00 500,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 500,000.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 500,000.00 0.00 0     0 
  รวมงานตลาดสด 0.00 500,000.00 0.00 0     0 
  งานโรงฆา่สตัว์               
    งบลงทุน               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
    ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการกอ่สรา้งโรงฆา่สตัว์เทศบาลตาํบล

ประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 9,500,000 -100 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 9,500,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 9,500,000     0 
  รวมงานโรงฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0.00 9,500,000     0 
  รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 500,000.00 0.00 9,500,000     0 
  แผนงานงบกลาง               
  งบกลาง               
    งบกลาง               
    งบกลาง               
      คา่ชําระหน้ีเงินตน้ 0.00 1,545,637.41 1,592,006.53 1,639,800 3 % 1,688,960 
      คา่ชําระดอกเบีย้ 434,385.93 531,570.00 485,200.88 437,450 -11.25 % 388,250 
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    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 371,236.00 356,435.00 358,122.00 377,800 2.96 % 389,000 

      เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 200,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 0.00 0.00 11,264,400 7.51 % 12,110,400 
      เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,630,400 23.4 % 3,246,000 
      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 14,500.00 30,000 0 % 30,000 
      สาํรองจา่ย 239,600.00 0.00 283,689.00 500,000 -5 % 475,000 
      รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 361,459.79 424,165.24 611,307.58 578,200 -18.82 % 469,400 
      เงนิช่วยพเิศษ 0.00 0.00 0.00 35,000 14.29 % 40,000 
      เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ (กบท.) 870,850.00 873,730.00 895,250.00 932,390 1.53 % 946,630 

      เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 0.00 8,310.40 9,972.48 10,000 0 % 10,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับาํนาญ 0.00 0.00 0.00 25,000 0 % 25,000 
  รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440     19,818,640 
  รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440     19,818,640 
   รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 
  รวมงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440     19,818,640 
  รวมแผนงานงบกลาง 2,495,531.72 3,757,848.05 4,250,048.47 18,460,440     19,818,640 
  รวมทุกแผนงาน 60,916,407.69 60,100,261.26 66,675,639.16 91,292,050     93,434,000 
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วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2560  15:50:00                                                                                                                                                    หน้า : 1/1 

 
          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561     

 เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 อาํเภอ ประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 93,434,000 บาทจา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและหมวด
เงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น 
 

  แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 19,818,640 บาท 

  งบกลาง รวม 19,818,640 บาท 

   งบกลาง รวม 19,818,640 บาท 

   คา่ชาํระหน้ีเงนิตน้ จาํนวน 1,688,960 บาท 

      

  
 

 

 

สําหรบัจ่ายชําระเงินต้น โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการ
ก่อสรา้งอาคารหอสมุด และศูนย์การเรียนรูเ้ทศบาล ,
โครงการก่อสรา้งร ัว้ ถนน และท่อระบายน้ํา บริเวณ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล งวดที่ 4 ตามสญัญา
ที่ 1183/190/2555 ลงว ันที่ 26 เดือนก ันยายน  .
พ . ศ .  2555  ต้ น เ งิ น   1,688,959.73 บ า ท   
ขอต ัง้จา่ย   1,688,960.-  บาท  (กองคลงั) 

      

   คา่ชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 388,250 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยชาํระดอกเบีย้งวดที ่4 ตามสญัญา
ที ่1183/190/2555 ลงวนัที ่26 เดอืนกนัยายน  
พ.ศ. 2555  ดอกเบีย้  388,247.68 บาท   
จงึขอต ัง้จา่ย 388,250.- บาท (กองคลงั) 

      

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 389,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม ในอตัรา
รอ้ยละหา้ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัทิ ่ 
22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนัสงัคมพ.ศ. 
2533 และหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่
10 กรกฏาคม 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  (กองคลงั) 

      

   เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 12,110,400 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ส้งูอายุในเขต
เทศบาล จาํนวน 1,516 ราย ถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิ
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 พ.ศ. 2552 รวมถงึระเบยีบกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง  (กองสวสัดกิารสงัคม)  
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   เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 3,246,000 บาท 

      

  สาํหรบัจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพให้แก่ผูพ้ิการ ในเขต
เทศบาล จํานวน 340 ราย ถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2553 รวมถึงระเบียบกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง  (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สําหรบัจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาลที่แพทย์ได้รบัรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง  
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ต น เ อ ง ไ ด้  จํ า น ว น  5 ค น  ๆ ล ะ  500.-บ า ท  ต่ อ
เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.
กําหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542 และถือปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยก ารจ่ าย เ งินสง เคราะ ห์ เ พื่ อก ารย ัง ชีพ
ของ  อปท.  พ.ศ.2548 หรือหนังสือส ั่ งการอื่นที่
เกีย่วขอ้ง (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   สาํรองจา่ย จาํนวน 475,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตามความจาํเป็นตาม
ลกัษณะ ดงัน้ี 
- เป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิการทีม่ีความจาํเป็นเร่งดว่น แต่
มไิดต้ ัง้งบประมาณเพือ่การนัน้ไว้ และหากไมรี่บ
ดาํเนินการโดยเร็วอาจเกดิความเสยีหายแกร่าชการ
หรือความเดือดรอ้นแกป่ระชาชนได ้
- สาํรองไวเ้พิม่จา่ยในกจิการทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้
แลว้แตไ่มเ่พียงพอทีจ่ะดาํเนินการได ้ 
ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
วธีิการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 19  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 469,400 บาท 

      

  1. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัขภาพ ทต.ปช   
(กองสาธารณสขุฯ)จาํนวน  240,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ
เทศบาลตาํบลประโคนชยั ตามอตัราทีก่าํหนดไมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารสาธารณสุขทีไ่ดร้บัจาก
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ถือปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ทีก่าํหนดตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เพือ่
การสนบัสนุนใหอ้งค์การบรหิารสว่นตาํบลหรือ
เทศบาลดาํเนินงานและบรหิารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที่
ปี พ.ศ. 2557 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม  
2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 131 
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4,8)  
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2. คา่บาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทย  (สาํนกัปลดั)จาํนวน  76,300  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเป็นคา่บาํรุงสมาคมสนันิบาต
เทศบาลแหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยของ อปท.เกีย่วกบั
คา่บาํรุงสมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้งอตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหนึ่งสว่นหก
ของรายรบัจรงิในปีทีผ่า่นมาแลว้ โดยไมร่วม
เงนิกู ้เงนิจา่ยขาด และเงนิอุดหนุนทุกประเภท 
คาํนวณ  รายรบัจรงิ ปี 59 (โดยไมร่วมเงนิกู้ เงนิจา่ย
ขาด และเงนิอดุหนุนทุกประเภท) x 0.00167 
45,671,246.78 x 0.00167 =  76,270.98   บาท 
  จงึขอต ัง้จา่ยไว้  76,300.-  บาท 
 
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร   
(สาํนกัปลดั) จาํนวน 140,000 บาท 
สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร  
ตามลกัษณะและรายการดงัน้ี 
- คา่จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการ
จราจร เชน่ แผงก ัน้จราจรและอปุกรณ์อืน่ๆ  
- คา่ปรบัปรุง / จดัทาํป้ายเครือ่งหมายจราจร  
- คา่ใชจ้า่ยในการทาสี ตเีสน้แบง่ถนน ทางมา้
ลาย และแถบสสีญัลกัษณ์ หรือเครือ่งหมายจราจร
ขอบทางเทา้     
- คา่ซอ่มแซมปรบัปรุงและจดัซ้ือวสัดบุาํรุงรกัษา
อปุกรณ์จราจร  เชน่  สญัญาณไฟจราจร 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงและการ
จดัการจราจรโดยจา่ยจากรายไดป้ระเภทคา่ปรบัตาม
กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายการจดัระเบยีบ การ
จอดรถยนต์ท ัง้จาํนวนเป็นลําดบัแรก และสมทบดว้ย
รายไดจ้ากภาษีหรือเงนิรายไดอ้ืน่  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวนัที ่4 
ตลุาคม 2539 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4. เงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งโรงเรียน
เทศบาล  (กองคลงั)จาํนวน  13,100  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม ของ
พนกังานจา้งโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.4/
ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2558 หนงัสอื
สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัทิ ่22 มกราคม 2557 
และ พรบ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 
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   เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่ทาํศพกรณี
พนกังาน ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง หรือผูม้ีสทิธิ
ไดร้บัตามกฎหมาย ทีเ่สยีชีวติในระหวา่งปฏบิตัิ
ราชการ ตามอตัราทีร่ะเบยีบกาํหนด  

      

   
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ ิน 
(กบท.) 

จาํนวน 946,630 บาท 

      

   สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)  ตามอตัราทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง โดยต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 2 ของ
รายไดป้ระจาํปีตามงบประมาณท ั่วไป (ไมร่วมรายได้
จากพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้และเงนิ
อดุหนุน) 
- สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิบาํเหน็จบาํนาญแกข่า้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่หรือผูม้สีทิธจิะไดร้บัตามความใน
พระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2508 และเงนิเพิม่บาํนาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามความในหมวด 7 แหง่
ระเบยีบน้ี   (กองคลงั)                                           

      

   เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 10,000 บาท 

      

  คา่ชว่ยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บั
บาํนาญของราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่16) พ.ศ. 2558   (กองคลงั) 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับาํนาญ จาํนวน 25,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บั

บาํนาญสาํหรบัจา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุร
ผูร้บับาํนาญ  (กองคลงั) 
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แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 งานบรหิารท ั่วไป รวม 12,035,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,672,400 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 725,760 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
1. เงนิเดอืนนายกเทศมนตรี อตัราเดอืนละ 28,800.-
 บาท  ต ัง้จา่ยไว้  345,600.-บาท คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 
2. เงนิเดอืนรองนายกเทศมนตรี 2 คน อตัราเดอืนละ  
15,840.-บาท ต ัง้จา่ยไว้ 380,160.-บาท คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกเทศมนตรี  อตัรา 
    เดอืนละ 6,000.- บาท ต ัง้จา่ยไว ้ 72,000.- บาท   
    คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  
2. เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
 2 คนอตัราเดอืนละ 4,500.-บาท ต ัง้จา่ยไว ้108,000.- 
บาทคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี  
ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี อตัราเดือน 
ละ 6,000.-บาท ต ัง้จา่ยไว ้72,000.-บาท  คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
2. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรี  2  คน  
อตัราเดอืนละ  4,500.- บาท ต ัง้จา่ยไว้  108,000.-
 บาท คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 207,360 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี  
ดงัน้ี    
1. เงนิเดอืนเลขานุการนายกเทศมนตรี อตัราเดือน 
ละ 10,080.-บาท  ต ัง้จา่ยไว ้120,960.-บาท  
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ                      
2. เงนิเดอืนทีป่รกึษานายกเทศมนตรีอตัราเดอืน 
ละ  7,200.-บาท ต ัง้จา่ยไว้ 86,400.- บาท 
 คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,555,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภา

เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชกิสภา
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เทศบาล ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภาเทศบาล อตัรา 
เดอืนละ 15,840.-  บาท  ต ัง้จา่ยไว ้190,080.- บาท   
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
2. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภา อตัราเดอืน 
ละ 12,960.- บาท ต ัง้จา่ยไว ้155,520.- บาท คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
3. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล 10 คน 
 อตัราเดอืนละ 10,080.-บาทตอ่คนต ัง้จา่ยไว ้ 
1,209,600.- บาท  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอด 
ปีงบประมาณ 
เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายก 
เทศมนตรีและการจา่ยคา่เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 4,824,080 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 3,484,380 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดัสาํนกัปลดัเทศบาล  คาํนวณ
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ   

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 229,260 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนสาํหรบั
พนกังาน  ผูไ้ดร้บัเงนิประจําตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ย
เงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บั
คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที่
ไดร้บัอยูเ่ดมิ เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิทีป่รบั
เพิม่สาํหรบัคณุวุฒ ิ ทีก่.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลรบัรองให้แกพ่นกังานเทศบาล เงนิเพิม่
พเิศษสาํหรบัการสูร้บ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 236,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณต ัง้จา่ย

ไวต้ลอดปีงบประมาณ         

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 435,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีให้แก่

ลูกจา้งประจาํทีส่งักดัสาํนกัปลดัเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 407,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 32,040 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่
พนกังานจา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
สาํนกัปลดัเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
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  งบดาํเนินงาน รวม 2,716,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 276,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 130,000 บาท 

      

  -เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
จาํนวน 80,000  บาท 
   สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังาน
จา้งท ั่วไป ของสาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามกฏหมาย
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 -คา่ตอบแทนสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิรางวลัใหค้ณะกรรมการ  
จาํนวน  50,000  บาท 
    สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิรางวลัใหค้ณะกรรมการในการ
สอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก คดัเลือก พนกังานเทศบาล และ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งท ั่วไป  ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบ หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่เบีย้ประชุม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมใหแ้ก ่คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ในการปฏบิตังิานตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ตรวจ/พจิารณารา่งเทศบญัญตัหิรือการ
พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ทีส่ภาเทศบาลมอบหมายหรือทีไ่ดร้บั
แตง่ต ัง้ตามกฎหมาย /ระเบยีบ/หนงัสอืส ั่งการ  

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งและผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการอนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องสาํนกัปลดัเทศบาล 

      

   คา่เชา่บา้น จาํนวน 96,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นหรือคา่เชา่ซ้ือใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลในสงักดัสาํนกัปลดัเทศบาล ผูม้สีทิธติามระเบยีบ
ของทางราชการ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้ีสทิธิ
ตามระเบยีบของทางราชการ  

      

   คา่ใชส้อย รวม 1,000,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้ปกเอกสาร คา่รบั
หนงัสอืพมิพ์รายวนั คา่วารสารรายสปัดาห์  คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน ส.ท.ท.และ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  คา่เบีย้ประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา คูม่อืปฏบิตัริาชการหรือระเบยีบ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของเทศบาล  คา่จา้งเหมาบรกิาร
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หรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของสาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 120,000 บาท 

      

  1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล                 จาํนวน  100,000 บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัการรบัรอง ในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคลทีม่า
นิเทศงาน ตรวจงานทศันศกึษาดงูาน และเจา้หน้าทีท่ี ่
เกีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวนัที ่28  กรกฏาคม 2548 ใหต้ ัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิ
ปีละ 1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดยไม่
รวมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุน อดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้เงนิ
จา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ 
 
2. คา่เล้ียงรบัรอง  จาํนวน  20,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจา่ย
เกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้หรือ
การประชุมระหวา่งเทศบาลกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
หรือเทศบาลกบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน รวมถงึผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและเจา้หน้าที ่ ทีเ่กีย่วขอ้ง     

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัรของคณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ 
และพนกังานจา้งทีส่งักดัสาํนกัปลดัเทศบาล เชน่คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน
ตา่งๆ ฯลฯ                 
- คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังาน
ทอ้งถิน่จงัหวดั และตามโครงการความรว่มมอืกบัสถาบนั 
การศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตามระเบียบ
ของทางราชการและคา่ใช้จา่ยในการเขา้รบัการฝึกอบรม
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บัถา่ยโอนจาก
สว่นราชการทีม่ีภารกจิถา่ยโอนรว่มกนัจดัอบรม ตามคาํส ั่ง
และตามระเบยีบของทางราชการ  
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ของขวญั คา่พวงมาลยั พานพุม่   
ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้คา่ใชจ้า่ยในงานราชพธีิ  
(พวงมาลา) งานพธีิการทางศาสนา(พวงหรีด) คา่ชดใช้
ความเสยีหายหรือ  คา่สนิไหมทดแทน เงนิชว่ยเหลือ
พนกังานหรือลูกจา้งทีต่อ้งหาคดอีาญาและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
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0407/ว 1284 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2530 และหนงัสอื
กระทรวงการคลงั ที ่กค 0518.4/ว 89 ลงวนัที ่19  
กนัยายน 2545  
 
 

    
โครงการจดังานวนัเทศบาล จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเทศบาล  
เชน่ พธีิกรรมทางศาสนา กจิกรรมการพฒันา กจิกรรม
นนัทนาการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 123 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน 

จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมและศกึษาดงูาน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี ประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้ง
ท ั่วไป เชน่ คา่จดัสถานทีอ่บรม คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด 
การอบรม คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารว่าง  
คา่เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 124 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 250,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของสาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 590,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดคุงทน 
เชน่  พระบรมฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลืองเชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ กาวไม้
บรรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  ธง
ชาต ิ สมดุประวตัขิา้ราชการ ลวดเย็บกระดาษ 
แบบพมิพ์ ท.ร.14 ฉบบัคอมพวิเตอร์  ท.ร.13 ท.ร.
31 แบบพมิพ์ทีใ่ชใ้นงานทะเบยีนราษฎร ฯลฯ ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมโครโฟน   ขาต ัง้ไมโครโฟน ฯลฯ ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวสัดุ
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อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ ดอกลาํโพง ผงัแสดง
วงจรตา่งๆ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร  ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย  
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่  ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ํา จาน
รอง กระจกเงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊ ฯลฯ 
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ ผงซกัฟอก น้ํายาดบักลิน่ น้ํายา
ถูพ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา ไมป้ดัฝุ่ น ไม้
กวาด เขง่ ผา้ปโูตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวานสวา่น  
เลือ่ย ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัทาไม ้ทนิ
เนอร์ ส ีแปรงทาส ีตะปู  ฯลฯ  ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล ่เชน่ ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ 
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์
ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ แบตเตอรี ่ 
กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํารถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ  
ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด  
แกส๊หุงตม้ น้ํามนัจารบี ถา่น น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บั
รถยนต์ ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย  
2559 หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 
2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ สารเคมีป้องกนั
และกาํจดัศตัรูพืช อปุกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช ผา้ใบหรือ
ผา้พลาสตกิ ฯลฯ ใชใ้นการบาํรุงรกัษา ปรบัปรุง และพฒันา
บรเิวณสาํนกังานเทศบาลและบรเิวณอืน่ๆ  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย  
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่งอา่น
และบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม แบบ
ฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 850,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 700,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้าในสาํนกังานศาลาอเนกประสงค์หนอง 
ระแซซนั น้ําพุ คาํนวณต ัง้จ่ายไวต้ลอดปีงบประมาณ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 
มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ในประเทศ (ในสาํนกังาน
เทศบาลและหอ้งนายกเทศมนตรี) คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่
ของผูม้สีทิธติามระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ย 
ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่
เลขหมายโทรศพัท์ คา่บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลง
วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ  

      

   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัสง่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา
ไปรษณียากร คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS) ใน
กจิการของเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต  

คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 1,614,800 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 114,800 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 64,800 บาท 

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)  
ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 24,000 บีทียู จาํนวน 2 เครือ่งๆละ  
32,400 บาท เป็นเงนิ 64,800 บาท พรอ้มตดิต ัง้ เป็นรุ่นที่
ไดร้บัฉลากประสทิธภิาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
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แหง่ประเทศไทย และแตล่ะเครือ่งประกอบดว้ยอปุกรณ์
ตา่ง ๆไดแ้ก่ สวทิซ์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบั หุม้ฉนวน
ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร (ราคาทีต่ ัง้ไวร้วม
คา่ตดิต ัง้และภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)  เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนด
ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ของสาํนกังบประมาณ
และมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่ใหบ้รกิารประชาชน   
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)  
 

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกตหิรือ 
คา่ซอ่มกลาง 
 

      

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,500,000 บาท 

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์หอ้งสขุาและระบบระบาย
น้ําในอทุยานน้ําหนองระแซซนั 

จาํนวน 1,500,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็น 
1. ปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค์ งานหลงัคาไมน้่อย
กวา่ 725 ตารางเมตร  งานฝ้าเพดานไมน้่อย
กวา่ 100 ตารางเมตร งานทาสไีมน้่อยกวา่  380 
ตารางเมตร งานตะแกรงกนันกไมน้่อยกวา่ 70 ตาราง
เมตร                
2. ปรบัปรุงหอ้งสขุาและระบบระบายน้ํา ขนาดไมน้่อย
กวา่ 4x12 เมตร จาํนวน 1 หลงั  
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล  (ตามแผนพฒันา
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 116) 

      

  งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ
ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือ
สิง่กอ่สรา้ง 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้ง/คา่ตอบแทนสถาบนั หน่วยงานหรือ
บคุคลภายนอกผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ รวมท ัง้การสาํรวจ
ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนตอ่การบรกิารดา้น
ตา่งๆของเทศบาล ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ช้ีวดัที่
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 12,000 บาท 

      

  - อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้น
ไทร  จาํนวน  12,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานศนูย์รวมขอ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ อาํเภอ
ประโคนชยั จงัหวดับุรีรมัย์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และ

      



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  หนา 78 

 
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอื
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 133 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่1)     
 

 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 3,617,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,294,000 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,294,000 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 658,300 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดังานป้องกนัฯ 
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ   

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 18,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณต ัง้

จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ       

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 258,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปี

ใหแ้กลู่กจา้งประจาํทีส่งักดังานป้องกนัฯ คาํนวณต ัง้จา่ย
ไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,229,400 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดังานป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 130,100 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
งานป้องกนัฯ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,108,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 103,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 45,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ถือปฏบิตัิ
ตามกฏหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือ 
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังาน
จา้งท ั่วไปและผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการอนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องงานป้องกนัฯ ตาม
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ระเบยีบของทางราชการ  

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 8,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้สีทิธติามระเบยีบของ
ทางราชการ 
 
 
   

      

   คา่ใชส้อย รวม 580,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้ปกเอกสาร   
คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภยั  
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา คูม่อืปฏบิตั ิ
ราชการหรือระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของเทศบาล 
คา่จา้งเหมาบรกิารหรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูใ่น
ความดแูลรบัผดิชอบของงานป้องกนั ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 
2560หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลพนกังานจา้งทีส่งักดังานป้องกนัฯ และสมาชกิ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เทศบาล
ตาํบลประโคนชยั ตามระเบียบของทางราชการ เชน่  
คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีน 
ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกั 
งานทอ้งถิน่จงัหวดั ตามโครงการความรว่มมอืกบั
สถาบนัการศกึษา และของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและ
ตามระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่  
คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน คา่เบีย้เล้ียง
พยานและผูต้อ้งหาคา่พาหนะของพยาน ในคดแีพง่ฯลฯ   

      

    
โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนั อปพร. 
เชน่  กจิกรรมการพฒันา  คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตามแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
 จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน รณรงค์สรา้งจติสาํนึก
ใหป้ฏบิตัติามกฎจราจร จดัทาํป้ายสญัญาณแจง้เตอืน 
ป้ายประชาสมัพนัธ์จุดบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว จุดพกัรถ  
ป้ายแนะนําเสน้ทางการเดนิทาง คา่วสัดอุปุกรณ์ 
คา่อาหารคา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง
ของสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
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และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตลอดจนสิง่อาํนวยความสะดวกแก่
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและประชาชนทีจ่ะมารบับรกิาร 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.4/ว 668 ลงวนัที ่27 มนีาคม 
2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่7 )  
 
 

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั เชน่ คา่ตอบแทน คา่จดัสถานทีฝึ่กซอ้ม
แผน  คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 126 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการป้องกนั 
และระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ เชน่ คา่จดัสถานทีฝึ่กอบรม  
คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 126 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2)   

      

    
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

จาํนวน 90,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมทบทวนเพิม่
ศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั คา่จดัสถานทีอ่บรม คา่สมมนา
คณุวทิยากร คา่เชา่ทีพ่กั คา่จา้งเหมายานพาหนะ  
คา่อาหารคา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 126 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้
ที ่2 ) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูล
รบัผดิชอบของงานป้องกนัฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 375,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่  พระบรมฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง 
ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ฯลฯ  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกาดนิสอ 
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร 
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ  
ทีม่ท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ฟฟ้า 
สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรีว่ทิยุ
สือ่สาร  ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่  
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน 
ฯลฯ  ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ยางรถยนต์ ยางรถ
มอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล ่เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์
(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํา
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่
ลืน่ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนั
เบนซนิ น้ํามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ น้ํามนัจารบี ถา่น 
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หนงัสอืที ่มท 
0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม แบบ
ฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้ากลอ้งวีดโีอวงจรปิด คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

  งบลงทุน รวม 215,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 90,000 บาท 



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  หนา 82 

 

   ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ       

    
คา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิแบบปรบัระดบั
การไหลของน้ําได ้จาํนวน 2 ชุด  เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่ี
กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และมคีวาม
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552 (ตามแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 138)      
 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของ

ครุภณัฑ์ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกตหิรือคา่
ซอ่มกลาง 

      

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 125,000 บาท 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

    
โครงการคา่ตดิต ัง้ทอ่ธารประปาดบัเพลงิ จาํนวน 125,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ตดิต ัง้ทอ่ธารประปาดบัเพลงิ จาํนวน  
5 จุด ในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 127)  
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 งานเทศกจิ รวม 240,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 240,000 บาท 

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง

ท ั่วไป  งานเทศกจิ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ        

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 24,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่
พนกังานจา้งท ั่วไป งานเทศกจิ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 
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 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 170,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   คา่วสัด ุ รวม 170,000 บาท 

   วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่เคมภีณัฑ์  
แกส๊ และวสัดทุ ั่วไป ฯลฯ ต ัง้ตามราคาจาํหน่ายท ั่วไป  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กายสาํหรบั
พนกังานดบัเพลงิและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรือน(อปพร.) ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ชุดคลุม
ดบัเพลงิ เสือ้ กางเกง เข็มขดั หมวก รองเทา้ ฯลฯ หรือ
วสัดอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิานของงาน
ป้องกนัฯ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/
ว 384 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2536 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 3795  
ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2552 หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 80,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน
ดบัเพลงิ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลูกบอล
ดบัเพลงิ สายสง่น้ําดบัเพลงิ  หวัฉีด ขอ้แยก ขอ้ตอ่และ
วสัดอุุปกรณ์ดบัเพลงิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย. 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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  งานบรหิารงานคลงั รวม 2,655,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,997,700 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,997,700 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,697,700 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
ทีส่งักดักองคลงั 
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร  

ทีส่งักดักองคลงั  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง

ท ั่วไป ทีส่งักดักองคลงั คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 24,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว

ใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักอง
คลงั คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 657,500 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 98,500 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจําปี) สาํหรบัพนกังาน
เทศบาล และพนกังานจา้งท ั่วไป ของกองคลงั  
ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 45,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการหรือคา่อาหารทําการนอกเวลาใหแ้ก่
ผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลา
ราชการอนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องกองคลงั ตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 3,500 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของ  

พนกังานสว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้สีทิธิ       
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ตามระเบยีบของทางราชการ  

   คา่ใชส้อย รวม 439,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 229,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารใน
การปฏบิตังิานของกองคลงั เชน่ คา่เขา้ปกเย็บ
เลม่เอกสารคา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่เบีย้
ประกนัภยัประกนัอคัคภียัคา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่จา้ง
เหมาปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ คา่เชา่ทรพัย์สนิ เชน่ คา่เชา่ทีด่นิและ
อาคารพาณิชย์ทีเ่ทศบาลเชา่จาก
กระทรวงการคลงั และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท  
0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของ
พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งทีส่งักดักอง
คลงั เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่
พาหนะ คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของ
สาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัตามโครงการความ
รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา และของสถาบนั
อืน่ๆ  ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทาง
ราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ชดใช้
คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ 

      

    
โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ 

จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการ
ปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่จา้งเหมา
บคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิตังิานตามโครงการและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 124 และสอดคล้อง
B-CM Model ขอ้ที ่3)  

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม
ทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยู่
ในความดแูลรบัผดิชอบของกองคลงั ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 
มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 120,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 80,000 บาท 
        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภท       
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วสัดคุงทน เชน่ กรรไกร  ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวาง
เอกสาร ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ 
กระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ใบเสร็จรบัเงนิ 
แบบพมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่ ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณ
ไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ยาง
รถมอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ เครือ่งยนต์
(อะไหล่)แบตเตอรี ่ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่
การบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและ 
หลอ่ลืน่ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนั
ดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด น้ํามนัเครือ่ง 
น้ํามนัจารบี ฯลฯ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ  
และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 
2559 หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลง
วนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการ 
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ เทป
บนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษตอ่เนื่อง  
สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรอง
แสง เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  
เชน่ แบบซีดรีอม แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 2,856,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,056,300 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,056,300 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,677,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองวชิาการ
และแผนงาน คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณ

ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ   
      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 290,700 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิ ทีส่งักดักองวชิาการและแผนงาน คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 28,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ ทีส่งักดักองวชิาการและ
แผนงาน คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 792,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 112,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 45,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้งตามภารกจิของกองวชิาการและแผนงาน  
ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน
อืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา ใหแ้กผู่ท้ี ่
ไดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลา
ราชการ อนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องกองวชิาการและ
แผนงาน ตามระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นหรือเชา่ซ้ือใหแ้กพ่นกังาน

เทศบาลในสงักดักองวชิาการและแผนงาน ผูม้สีทิธิ
ตามระเบยีบของทางราชการ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
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ปีงบประมาณ  

   คา่ใชส้อย รวม 535,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 250,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองวชิาการและแผนงาน เชน่ คา่
เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียม
และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี
ตามคาํพพิากษา คา่คูม่อืระเบยีบเกีย่วกบัการฏบิตังิาน
ของเทศบาล คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก  
คา่จดัทาํจดหมายขา่ว คา่จดัทาํรายงานผลการดาํเนิน 
งานประจาํปี คา่จดัทาํเอกสารแผน่พบั  
คา่จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์ คา่ตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้า
สาํหรบัเครือ่งรบัวทิยุระบบเสยีงไรส้าย และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560หรือหนงัสือส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล  พนักงานจ้างที่ส ังก ัดกองวิชาการและ
แผนงาน เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เช่าที่
พกั คา่ลงทะเบียน ฯลฯ และคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สมัมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันา
บคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ตามโครงการฝึกอบรมของสํานกังานท้องถิ่นจงัหวดั
ตามโครงการความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและ 
ของสถาบนัอืน่ๆ ตามคําส ั่งและตามระเบียบของทาง
ราชการ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เช่น ค่าชดใช้คา่เสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน  ค่า เบี้ย เ ล้ียงพยานและ
ผูต้อ้งหาคา่พาหนะของพยานในคดแีพง่ ฯลฯ  

      

    
โครงการเวทีประชาคมจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล จาํนวน 35,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัเวทีประชาคมระดบั
ชุมชน/ตาํบล เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนและสนบัสนุนการนําขอ้มลูมาจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาล เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จดัเตรียมสถานที ่ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 123 และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่9 )  

      

    
โครงการอบรมกฎหมายทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอบรมกฏหมายทอ้งถิน่ เชน่ คา่จดัเตรียม 
สถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร  คา่จา้งเหมาจดัทาํ
เกียรตบิตัร คา่จดันิทรรศการ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด
โครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่
วสัดอุุปกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2560-

      



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  หนา 90 

 
2562 หน้า 123 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2) 

    
โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั  เชน่ คา่จดัเตรียม 
สถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร  คา่ตอบแทน
กรรมการตดัสนิ คา่ของขวญัหรือของรางวลั คา่จา้ง
เหมาจดัทาํเกียรตบิตัร คา่จดันิทรรศการ คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิเปิด-ปิดโครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่จา้งเหมาบรกิาร 
 
 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่1) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม
ทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่น
ความดแูลรบัผดิชอบของกองวชิาการและแผนงาน  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่ 
22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 95,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ กรรไกรตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  
เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ  
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่  ลาํโพง ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน  
ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่  สายไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า หลอดวทิยุ ฯลฯ ประเภทวสัดอุุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่เชน่ ดอกลาํโพง ผงัแสดงวงจรตา่งๆ    
ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาเผยแพร ่ 
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง เลนส์ซูม กระเปา
ใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ รูปสี
หรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้งอดัขยาย เมมโมรีก่าร์ด  
แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  ซีดเีพลง  พูก่นัและส ี 
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบั 
หมกึ  กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ 
แผน่กรองแสง เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  
เชน่ แบบซีดรีอม แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าระบบกระจายเสยีงตามสาย
ของเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลง
วนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท 

      
  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

อนิเทอร์เน็ต และคา่สือ่สารอืน่ๆ  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ  

      

  งบลงทุน รวม 7,700 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 7,700 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Injet) 

จาํนวน 7,700 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมกึ (Injet) จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม กาํหนด มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน (ตามแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561-
2564 หน้า 138 ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 4,816,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,943,300 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,943,300 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,883,800 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองชา่ง
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร  คาํนวณ

ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 905,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักอง
ชา่ง คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 94,100 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป  
ทีส่งักดักองชา่ง คาํนวณต ัง้จ่ายไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,205,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  
พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป ของกอง
ชา่ง ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน
อืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการหรือคา่อาหารทําการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี ่
ไดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ
อนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องกองชา่ง ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของ

พนกังานเทศบาลทีส่งักดักองชา่ง ผูม้สีทิธติามระเบยีบ       
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ของทางราชการ 

   คา่ใชส้อย รวม 240,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองชา่ง เชน่ คา่ระวางบรรทุก  
คา่เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่จา้งเหมา
บรกิารบคุคลภายนอก คา่ธรรมเนียมการตดิต ัง้มเิตอร์
ไฟฟ้า คา่ถา่ยพมิพ์เขยีวแบบแปลน คา่เบีย้ประกนัภยั 
คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตั ิ
ตามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 
มนีาคม 2560หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งทีส่งักดักองชา่ง เชน่ คา่เบีย้
เล้ียงเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน  
ฯลฯและคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ตามโครงการ
ฝึกอบรมของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัตามโครงการ
ความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา และของสถาบนั
อืน่ๆตามคาํส ั่งและตามระเบียบของทางราชการและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่คา่ชดใช้คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหม
ทดแทน ฯลฯ 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูล
รบัผดิชอบของกองชา่ง ถือปฏบิตัติามหนงัสือที ่มท  
0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 825,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่  กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็ก  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ กาว  
ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ
เซ็น  ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 250,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่ โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรือกา้นหมอ้
แปลงไฟฟ้า แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร เครือ่งวดักระแส 
ไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
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เซนต์ เบรกเกอร์  ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพนั
สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แผงวงจร ผงัแสดง
วงจรตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ทีม่ท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน  
สวา่น เลือ่ย ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนั
ทาไม ้ทนิเนอร์ สี แปรงทาสี ตะป ู ปนูซเิมนต์  
ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง เหล็กเสน้ฯลฯ   
ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ ทอ่
ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่  
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน 
ฯลฯ  ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ยางรถยนต์ ยางรถ
มอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ เบาะรถยนต์  
เครือ่งยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หมอ้น้ํารถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็น
อปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและซอ่มแซม
ยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่
ลืน่ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนั
เบนซนิ น้ํามนักา๊ด น้ํามนัเตา น้ํามนัจารบี  
น้ํามนัเครือ่ง  ฯลฯ เพือ่ใชก้บัยานพาหนะ เครือ่งยนต์  
และเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หนงัสอื
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ บวัรดน้ํา สปรงิเกลอร์ จานพรวน กรรไกร
ตดัหญา้ จอบหมนุ ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  เชน่  
พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือพลาสตกิ  
ยาป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ อปุกรณ์ในการ
ขยายพนัธ์ุพืช ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
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หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย ประเภท
วสัดคุงทน  เชน่ เสือ้  รองเทา้บชูยาง หมวก ผา้ปิด
ปาก-จมกู ถุงมอื ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0307/ว 384 ลงวนัที ่16  
กุมภาพนัธ์ 2536 หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ทีม่ท 0808.2/ 
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 
 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบั
หมกึ  กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ 
แผน่กรองแสง เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ  
เชน่ แบบซีดรีอม แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่
บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้าบรเิวณรอบสาํนกังาน
เทศบาล ไฟฟ้าสาธารณะสอ่งถนน และสวน 
สาธารณะ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555  
ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

  งบลงทุน รวม 668,500 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 668,500 บาท 

   ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง       

    
คา่จดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีต จาํนวน 9,500 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบบหลอ่คอนกรีตทรง
ลูกบาศก์ ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 15 เซนตเิมตร 
ขนาดยาวไมน้่อยกวา่ 15 เซนตเิมตร ขนาดสงูไม่
น้อยกวา่ 15 เซนตเิมตร  จาํนวน 3 ลูก พรอ้มเหล็ก
กระทุง้แบบเหลีย่ม เป็นเงนิ 9,500  บาท 
เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  มท 0808.2/
ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552 (ตามแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สปีี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141) 

      

   ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       
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คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จาํนวน 19,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง  
จาํนวน 2 เครือ่งๆละ 9,500 บาท เป็นครุภณัฑ์ทีม่ี
กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 140) 
 
 
 
 
 
 
 

      

   ครุภณัฑ์สาํรวจ       

    
คา่จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม จาํนวน 110,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม แบบอเิล็ก 
ทรอนิกส์ จาํนวน 1  กลอ้ง เป็นเงนิ 110,000   
บาท เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 141) 

      

    
คา่จดัซ้ือกลอ้งสาํรวจ จาํนวน 500,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งสาํรวจ Total Station  
พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ จาํนวน 1 ชุด เป็นงนิ  
500,000  บาท เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้น
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นที่
จะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สปีี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกติ
หรือคา่ซอ่มกลาง 
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 งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวม 3,996,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 3,996,000 บาท 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,996,000 บาท 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มวางทอ่
ระบายน้ํา บอ่พกั ซอยแสนสุข(หมู ่7) 

จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก พรอ้มวางทอ่ระบายน้ําบอ่พกั ดงัน้ี 
ชว่งที ่1 ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวา้งไมน้่อย
กวา่ 1.5-2.2 เมตร  หนาไมน้่อยกวา่ 0.10 เมตร 
ยาวไมน้่อยกวา่ 32 เมตร ทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  0.40 เมตร  
บอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดไมน้่อยกวา่  
1x1x1x0.1 เมตร จาํนวน 5 บอ่      
ชว่งที ่2 ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวา้งไมน้่อย
กวา่ 2.5-2.8 เมตร  หนาไมน้่อยกวา่ 0.10 เมตร   
ยาวไมน้่อยกวา่ 34 เมตร ทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  0.40 เมตร  
บอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดไมน้่อยกวา่  
1x1x1x0.1 เมตร จาํนวน 4 บอ่                            
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล  (โครงการ
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 107 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 
 

      

    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มทอ่
ระบายน้ํา,บอ่พกัซอยบา้นนางราํพงึจุย้ประโคน (หมูท่ี ่3 
ชุมชนตาเจรือม) 

จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กวา้งเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3 เมตร ยาวไมน้่อย
กวา่ 30 เมตร  หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร  
ทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้ผา่ศนูย์กลาง 
ไมน้่อยกวา่  0.40 เมตร จาํนวน 31 ทอ่น บอ่พกั
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวา่ 0.87x1.30x1.10 
เมตร  จาํนวน 3 บอ่ คดิเป็นพ้ืนทีผ่วิจราจรไมน้่อย
กวา่ 87.50 ตารางเมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน 
ของเทศบาล  (โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 108 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่6) 
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โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตพรอ้ม
ไหลท่างทอ่คอนกรีตเสรมิเหล็ก บอ่พกั ซอยประชา 
รว่มใจ หมูท่ี ่7 ถนนประโคนชยั-สวายสอ 

จาํนวน 1,697,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอสฟลัต์
คอนกรีตหนาไมน้่อยกวา่ 0.05 เมตร กวา้งเฉลีย่ 
ไมน้่อยกวา่ 3.60 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 200 เมตร  
ไหลท่างคอนกรีตเสรมิเหล็กกวา้งเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 
0.90 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 200 เมตร หรือคดิเป็น
พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 720 ตารางเมตร ทอ่คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  0.40 เมตร  
ยาวไมน้่อยกวา่ 16 เมตร และเสน้ผา่ศนูย์กลาง 
ไมน้่อยกวา่  0.60 เมตร  ยาวไมน้่อยกวา่ 196  
เมตร บอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดไมน้่อย
กวา่ 1.30x1.10 เมตร  (ฝาเหล็กรางวี) 22 บอ่  
รางวี คอนกรีตเสรมิเหล็กยาวไมน้่อยกวา่ 180 เมตร  
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล  (โครงการ
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564   
หน้า 108 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 
 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ทอ่ระบายน้ํา,บอ่พกั ซอยราษฎร์พฒันา 

จาํนวน 901,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งและปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวา้งเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกวา่ 168 เมตร  หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ทอ่
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก เสน้ผา่ศนูย์กลางไม่
น้อยกวา่  0.40 เมตร จาํนวน 161 ทอ่น บอ่พกั
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวา่ 0.87x1.30x1.10 
เมตร  จาํนวน 18 บอ่ คดิเป็นพ้ืนทีผ่วิจราจรไมน้่อย
กวา่ 631 ตารางเมตร  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาล  (โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 107 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่6) 
 

      

    
โครงการปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กและราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยรมึบงึ 

จาํนวน 538,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสรมิ

เหล็กหนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ไมน้่อย
กวา่ 3.20 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 129 เมตร หรือคดิ
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เป็นพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 412.80 ตารางเมตร  ราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก กวา้งไมน้่อยกวา่  
0.35 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 129 เมตร รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล  (โครงการตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564   
หน้า 107 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 
 
 
 
 
 
 

    

โครงการปรบัปรุงฝาบอ่พกัคอนกรีตเสรมิเหล็กถนน 
หน้าวดัแจง้จากสามแยกหน้าโรงเรียนวดัแจง้ถงึสีแ่ยก
ประโคนชยั-บา้นกรวด 

จาํนวน 410,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงฝาบอ่พกัคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก จาํนวน 29 บอ่  รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาล  (โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 108 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่6) 
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แผนงานสาธารณสขุ 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 9,028,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,587,400 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 6,587,400 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,198,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม   คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 207,600 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัพนกังานผู้
ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดือนและ
เงนิประจาํตาํแหน่งและมีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน
เทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยูเ่ดมิ ,เงนิเพิม่
พเิศษสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้น
สาธารณสขุ(พตส.) ,เงนิคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ใหก้บัหน่วยบรกิารในสงักดัเทศบาล, เงนิเพิม่คา่ครองชีพ
ช ั่วคราวและเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิีก่.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลรบัรองใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาลคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 152,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร และเงนิประจาํ

ตาํแหน่งวชิาชีพเฉพาะ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 209,100 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีให้แก่

ลูกจา้งประจาํทีส่งักดักองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 3,440,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม คาํนวณ  ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 380,100 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังาน
จา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักอง 
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 
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  งบดาํเนินงาน รวม 2,315,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 160,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ถือปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา ใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ อนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  ตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งประจาํทีส่งักดักองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม  ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่ใชส้อย รวม 810,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 600,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่ 
คา่เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่จา้งเหมา
บรกิาร คา่เบีย้ประกนัภยั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22  
มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สําหร ับ เ ป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังานเทศบาล
ทีส่งักดักองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เชน่  คา่เบีย้เล้ียง 
เดนิทางคา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน  ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังานทอ้งถิน่
จงัหวดั ตามโครงการความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและ
ของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทางราชการ
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ชดใชค้วามเสยีหายหรือคา่
สนิไหมทดแทน ฯลฯ  

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 180,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ให้

สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของ
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ถือปฏบิตัติามหนงัสือ
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ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   คา่วสัด ุ รวม 1,125,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร 
ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั  ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ  
 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า 
 สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เชน่ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร  ฯลฯ ถอื
ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่  ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ําจาน
รอง กระจกเงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊ ถงัรอง
ขยะ ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ผงซกัฟอก น้ํายาดบั
กลิน่ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา 
ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่ ผา้ปูโตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน 
ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน  
สวา่น เลือ่ย ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัทา
ไม ้ทนิเนอร์ ส ีแปรงทาส ีตะป ู ปนูซเิมนต์ ทราย อฐิหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง ฯลฯ  ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เชน่ ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่  
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน   
ฯลฯ  ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ยางรถยนต์ ยางรถ
มอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล ่เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์
(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํา
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล  
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ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 450,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด 
ถา่น แกส๊หุงตม้ น้ํามนัเตา น้ํามนัจารบี น้ํามนัเครือ่ง 
ฯลฯ ใชก้บัยานพาหนะ เครือ่งยนต์และเครือ่งจกัรกล   
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หนงัสอืที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

      

   วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ประเภทวสัดคุงทน เชน่  ทีว่างกรวยแกว้ หูฟงั เครือ่งนึ่ง  
ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ แอลกอฮอล์ น้ํายาตา่งๆ  
หลอดแกว้ สายยาง เวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ ์ถุงมอื วคัซีน  
ทรายอะเบท สาํลี ผา้พนัแผล ฯลฯ สนบัสนุนการปฏบิตั ิ
งานของเจา้หน้าทีต่าํรวจ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ บวัรดน้ํา สปรงิเกลอร์ จานพรวน กรรไกร 
ตดัหญา้ จอบหมนุ ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  เชน่ พนัธ์ุ
พืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือพลาสตกิ ยาป้องกนัและ
กาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ อปุกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช  
ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย ประเภทวสัดุ
คงทน  เชน่ เสือ้  รองเทา้บชูยาง หมวก ผา้ปิดปาก-จมกู  
ถุงมอื ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท 0307/ว 384 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2536 หนงัสอื 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่งอา่นและ
บนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดสิต์ 
เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ 
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 220,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้า โรงฆา่สตัว์ของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล 
คาํนวณ ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ ถือปฏบิตัติาม 
หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  งบลงทุน รวม 126,500 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 126,500 บาท 

   ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งเชือ่ม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งเชือ่ม จาํนวน 1 เครือ่ง เป็น
เงนิ 10,000 บาท  มคีณุลกัษณะ ดงัน้ี แรงดนัไฟฟ้าเขา้ไม่
น้อยกวา่ 220 โวลท์ มคีวามถี/่เฟสไมน้่อยกวา่ 50/1 
เฮริต์ซ/เฟส กระแสไฟเชือ่มไมน้่อยกวา่ 40-200 แอมป์  
เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน  
ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22  
มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สปีี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 140) 

      

   ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จาํนวน 19,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็งจาํนวน 2  
เครือ่งๆละ 9,500 บาท เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 140) 

      

   ครุภณัฑ์โรงงาน       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัเหล็ก จาํนวน 12,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งตดัเหล็ก จาํนวน 1 เครือ่ง เป็น
เงนิ 12,000 บาท มคีณุลกัษณะ ดงัน้ี แผน่ตดัขนาด 
ไมน้่อยกวา่ 335 มลิลเิมตร (14 นิ้ว) กาํลงัไฟฟ้าไมน้่อย
กวา่ 2,000 วตัต์  เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สปีี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140) 

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบัประมวลผลแบบที ่1 (จอ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) 

จาํนวน 22,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบัประมวลผล
แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จาํนวน 1 เครือ่ง  
เป็นเงนิ 22,000 บาท โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกาํหนด มคีวาม
จาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและ
ใหบ้รกิารประชาชน(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 140) 
 
 
 
 
 
 

      

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จาํนวน 7,700 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet) จาํนวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ 7,700 บาท  
โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คณุลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกาํหนด มคีวามจาํเป็นตอ้ง
จดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 140) 

      

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จาํนวน 5,800 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จาํนวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ 5,800 บาท โดยมคีณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคมกาํหนด มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน  
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 140) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบาํรุงปกตหิรือ 
คา่ซอ่มกลาง 
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 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 850,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 720,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 720,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานตามโครงการพฒันา
ศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ โดยแยกเป็น 
- คา่ตอบแทน คา่จา้งพเิศษ คา่ลว่งเวลาสาํหรบั
แพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
- คา่จดัอบรมทางดา้นสาธารณสขุใน 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่
ผูป้ระกอบการในงานสขุาภบิาลอาหาร , กลุม่ดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพ และกลุม่เสีย่ง เชน่ คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  ปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.3/ว 2018 ลง
วนัที ่6 ตลุาคม 2548 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 118 
 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2,4) 

      

    
โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น 
(อสม.) 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานตามโครงการพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น เชน่ คา่จดั
สถานที ่ คา่สมมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมายานพาหนะ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 118 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่ 2,4,9) 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 80,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  เชน่  คา่จดั 
เตรียมสถานที ่คา่สมมนาคุณวทิยากร  คา่ตอบแทน
กรรมการตดัสนิ คา่ของขวญัของรางวลั คา่จา้งเหมาจดัทาํ
เกียรตบิตัร คา่จดันิทรรศการ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด
โครงการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่จา้งเหมา
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บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 แกไ้ขคร ัง้ที ่1/2560 หน้า 7 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

    
โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม จดักจิกรรม
รณรงค์ และศกึษาดงูาน ใหแ้กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คา่จดั
สถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์  
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 116 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่ 5  ) 
 
 

      

    
โครงการอบรมผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั และศกึษาดงูานตลาดสดตวัอยา่ง 

จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรมผูป้ระกอบการในตลาด
สดเทศบาลและศกึษาดูงานตลาดสดตวัอยา่ง เชน่ คา่จดั
สถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่เชา่ที่
พกั และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 แกไ้ขคร ัง้ที ่1/2560    หน้า 7 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2,4) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 130,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชยั   
จาํนวน  10,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปี 2561 อาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บรีุรมัย์ ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอื
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 แกไ้ขคร ัง้ที ่1/2560 หน้า 9 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6)     

      

   เงนิอดุหนุนเอกชน จาํนวน 120,000 บาท 

      

  อดุหนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐานในเขตเทศบาล 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่สนบัสนุนการบรกิารสาธารณสขุมูลฐาน
ในเขตเทศบาลตามโครงการพฒันางานสาธารณสขุมูลฐาน
ในชุมชนโดยจดัสรรเป็นคา่ดาํเนินงานของ อสม. ในเขต
ชุมชนๆ ละ 7,500.- บาท จํานวน 16 ชุมชน เป็นเงนิ  
120,000.- บาท เพือ่ให ้อสม. ดาํเนินการ ในกจิกรรม
ตา่งๆ เชน่ การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข,การแกไ้ข
ปญัหาสาธารณสขุในเรือ่งตา่งๆการจดั บรกิารสขุภาพ
เบือ้งตน้ในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชน (ศสมช.)หรือ
กจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ 
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 ลว 24 พฤษภาคม 2559 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่
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มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่4,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานศนูย์บรกิารสาธารณสุข รวม 91,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 61,000 บาท 

   คา่สาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 48,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้าศนูย์บรกิารสาธารณสขุ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ ถือปฏบิตัติามหนงัสือที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ภายในประเทศ (ในศนูย์บรกิาร
สาธารณสขุ) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้
บรกิาร เชน่คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่
บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 8,000 บาท 

      
  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตคา่

โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 30,000 บาท 

   ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
คา่จดัซ้ืออปุกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉิน จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์ชว่ยชีวติ
ฉุกเฉิน จาํนวน 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
1. กระเป๋าผา้ จาํนวน 1 ชุด                                      
2. ambu bag เด็ก จาํนวน 1 ชุด                                
3. ambu bag ผูใ้หญ ่จาํนวน 1 ชุด                             
4. แผน่กระดานยา้ยผูป่้วย  Spinal Board  
พรอ้ม Head Immobilizer จาํนวน 1 ชุด                       
5. เฝือกดามคอเด็กและผูใ้หญ ่แบบปรบัระดบั
ได ้2 ขนาด สาํหรบัเด็กและผูใ้หญ ่      
เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน  
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ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22  
มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สปีี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 1,721,180 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,596,180 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,596,180 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,443,780 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองสวสัดกิาร
สงัคมคาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบั
พนกังานผูไ้ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่
ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บั
คา่ตอบแทนรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที่
ไดร้บัอยูเ่ดมิ,เงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิที่
ปรบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิี ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนกังานเทศบาลรบัรองให้แกพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดั
กองสวสัดกิารสงัคมคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 85,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารคาํนวณ 

ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
      

  งบดาํเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  
ของกองสวสัดกิารสงัคม ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 
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   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองสวสัดกิารสงัคม เชน่ คา่เขา้ปกเย็บ
เลม่เอกสาร คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่เชา่ทรพัย์สนิ
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆคา่จา้งเหมา
บรกิาร ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลทีส่งักดักองสวสัดกิารสงัคม  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ  
  
และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรม
ของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัและตามโครงการความ
รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆตาม
คาํส ั่งและตามระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูล
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม  
2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 35,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ กรรไกร  ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร   
ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา 
ดนิสอ ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 
        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดุ       
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คงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ   
กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล ่เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรอง
แสง เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบ
ซีดรีอม แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 970,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 970,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 970,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานจดัเก็บ
ขอ้มลูพ้ืนฐานในดา้นตา่งๆของเขตเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั จาํนวน 16 ชุมชน เชน่ คา่แบบสาํรวจ
คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมผูจ้ดัเก็บขอ้มลู  คา่ออกสาํรวจ
จดัเก็บ  ขอ้มูล คา่บนัทกึและประมวลผลขอ้มลู  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการจดังานวนัผูส้งูอายุ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการจดังานวนัผูส้งอายุในเขตเทศบาล เชน่  
คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ใชจ้่ายในพธีิเปิด-ปิดการ
อบรม คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่ของขวญัของ
รางวลั  คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 122 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัทาํแผนชุมชนเพือ่
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัทาํ
ทบทวนแผนชุมชน เชน่คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จดัเตรียมสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 125 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่9) 

      

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงตอ่เด็กสตรี จาํนวน 20,000 บาท 
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และบคุคลในครอบครวั 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงตอ่
เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั เชน่ คา่จดัเตรียม
สถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด
การอบรม คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จดันิทรรศการ คา่เงนิรางวลั และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 121 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่6) 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการพฒันาบทบาทสตรีและสรา้งความเขม้แข็ง 
แกส่ถาบนัครอบครวั 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการพฒันาบทบาทสตรีและสรา้งความเขม้แข็ง 
แกส่ถาบนัครอบครวั เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่  
คา่สมมนาคณุวทิยากรคา่ใช้จา่ยในพธีิเปิด-ปิด
โครงการ คา่อาหารคา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 121 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2,6,9) 

      

    
โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการพฒันาสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ
ผูส้งูอายุในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่ 
คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่สมมนาคณุ
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ   คา่เชา่ที่
พกั  คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2562 หน้า  
122 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชน 

จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชนเทศบาลตาํบลประโคนชยั เชน่ คา่
จดัเตรียมสถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่
เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จดันิทรรศการ คา่เงนิ
รางวลั คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 121  และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2,9) 

      

    
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพชมรมกุง้จอ่มกระยาสารท
ประโคนชยั 

จาํนวน 50,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพชมรมกุง้จอ่มกระยา
สารทประโคนชยั เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่ คา่สมมนา
คณุวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม   
คา่อาหารคา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุุปกรณ์ 
คา่จดันิทรรศการ คา่ของขวญัของรางวลั คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่จา้งเหมาบรกิารและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่9) 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
คณะกรรมการชุมชน 

จาํนวน 320,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการอบรมและ
ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล  เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่ คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่สมมนาคณุวทิยากร   
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กัและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125 และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่9) 

      

    
โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันาสตรีเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันาสตรีเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่สมมนาคณุ
วทิยากร  คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดโครงการ  
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่จา้ง
เหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 121 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2,9) 

      

    
โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิอาชีพใหแ้ก่
ประชาชนในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดัอบรม คา่สมมนา
คณุวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม    
คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่
เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ในการจดัอบรม และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 119 และสอดคล้อง  
B-CM Model ขอ้ที ่3) 

      

    
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั 

จาํนวน 120,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมพฒันาศกัยภาพ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาํบลประโคนชยั เชน่        
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คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร  คา่ใชจ้า่ย
ในพธีิเปิด-ปิดการจดัอบรม คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (บรรจุใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 แกไ้ข 
คร ัง้ที ่1/60 หน้า  8  และสอดคล้อง B-CM Model  
ขอ้ที ่2) 
 
 

 

 

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 70,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเครือ่งอปุโภค
บรโิภคใหผู้ด้อ้ยโอกาสหรือมอบเงนิสงเคราะห์และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งถือปฏบิตัติามหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ 
6750 ลงวนัที ่ 23 สงิหาคม 2548  หนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3050 ลงวนัที ่ 
22 กุมภาพนัธ์ 2543 และระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิารวา่ดว้ยการสงเคราะห์ครอบครวัผูม้รีายไดน้้อย
และผูไ้รท้ีพ่ึง่พ.ศ. 2552 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 122 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์แกผู่พ้กิาร
และผูป่้วยเอดส์ 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์แกผู่พ้กิารและ
ผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั เชน่  
คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่สมมนาคณุวทิยากร คา่ใชจ้า่ย 
ในพธีิเปิด-ปิดการอบรม  คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จดันิทรรศการ คา่เงนิ
รางวลัและของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 122 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2,6) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท 
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  - อดุหนุนสาํนกังานเหลา่กาชาดจงัหวดั
บรีุรมัย์                     จาํนวน   20,000 บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการจดัหารายได้
เพือ่จดักจิกรรม    สาธารณกุศลและใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชน  ตามภารกจิของเหลา่กาชาดจงัหวดั
บรีุรมัย์ ประจาํปีงบประมาณ 2561 ปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 แกไ้ขคร ัง้ที ่1/2560 หน้า 9 และสอดคลอ้ง 
B-CM Model ขอ้ที ่6)     
 

      

 

แผนงานการศกึษา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 4,385,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,324,600 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,324,600 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,904,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักอง
การศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณ

ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ   
      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 324,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง

ท ั่วไป สงักดักองการศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 36,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง 

ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักอง
การศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,982,600 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 104,600 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี)สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของกองการศกึษา ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ี ่       
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ไดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ
อนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องกองการศกึษาตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 34,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของ

พนกังานเทศบาลทีส่งักดักองการศกึษา ผูม้สีทิธติาม
ระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่ใชส้อย รวม 1,368,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 1,168,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เป็น
คา่ใชจ้า่ยในลกัษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย  
- รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารท ั่วไป เชน่ คา่เขา้ปก
เย็บเลม่เอกสาร คา่รบัหนงัสือพมิพ์ คา่วารสาร และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่จา้ง
เหมาบรกิาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  ฯลฯ                             
- คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาแรงงาน หรือจา้ง
เหมาบคุคลภายนอก เพือ่จา้งเหมาบรกิารสอน จา้ง
เหมาบรกิารทาํความสะอาด และความเรียบรอ้ย
ภายในโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555  
ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล พนกังานครูเทศบาล ทีส่งักดักองการศกึษา 
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ  
คา่ลงทะเบยีน  ฯลฯ คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
สมัมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันา
บคุลากรทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังานทอ้งถิน่
จงัหวดั และตามโครงการความร่วมมือกบัสถาบนั 
การศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตาม
ระเบยีบของทางราชการ และ คา่ใชจ้า่ย ในการเขา้รบั
การฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิที่
ไดร้บัถา่ยโอนจากสว่นราชการทีม่ภีารกจิถา่ยโอน
รว่มกนัจดัอบรม ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทาง
ราชการ 

      

    
โครงการจดัหาหนงัสอืและสือ่สิง่พมิพ์ประจาํหอสมดุ
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาหนงัสอื 
และสิง่พมิพ์ตา่งๆ ประจาํหอสมดุเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 101 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูล
รบัผดิชอบของกองการศกึษา  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 155,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่  พระบรมฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง  
ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ฯลฯ  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ 
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ธงชาต ิ ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่ เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภท
วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ แบตเตอรีว่ทิยุ
สือ่สาร  ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั  
ประเภทวสัดคุงทน เชน่  ชุดกาแฟ ถว้ยชาม  
ชอ้นสอ้ม แกว้น้ําจานรอง กระจกเงา ถาด มดี  
กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊ ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ ผงซกัฟอก น้ํายาดบักลิน่ น้ํายาถู
พ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา  
ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่ ผา้ปูโตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจาก
เอกชน ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน  
สวา่น เลือ่ย ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่  
น้ํามนั  ทาไม ้ทนิเนอร์ ส ีแปรงทาสี ตะป ู 
ปนูซเิมนต์ ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง  
ฯลฯ  ประเภทวสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เชน่ ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 5,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่

ลืน่ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนั       
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เบนซนิ น้ํามนักา๊ด แกส๊หุงตม้ น้ํามนัจารบ ีถา่น  
น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และ
เครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หนงัสอื
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม  
2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภท
วสัดคุงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบั
หมกึ  กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดุ
อปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์  
แผน่กรองแสง เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่งๆ เชน่ แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดสิต์ เป็น
ตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 320,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่
บาํรุงรกัษามเิตอร์ไฟฟ้า ซุม้เฉลมิ พระเกียรต ิ 
หอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั โรงเรียนเทศบาล
ตาํบล ประโคนชยั และสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
หนองระแซซนั คาํนวณต ัง้จ่ายไวต้ลอดปีงบประมาณ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555  
ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศ
(ในหอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั)และคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง 
คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯ  
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเทอร์เน็ต คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ  
(ในหอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั) คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 78,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 78,000 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ แบบตวัเดีย่ว  
จาํนวน 50 ตวั  เป็นเงนิ 50,000 บาท จดัซ้ือใหก้บั
หอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั  เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่ี
กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และมี
ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน ตามราคาที่
เคยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
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กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989   
ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) 

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั พีซี  
จาํนวน 2 เครือ่ง 

จาํนวน 28,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ออลอนิ
วนั พีซี  จาํนวน 2 เครือ่ง มคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี  
 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อย
กวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิา พ้ืนฐานไมน้่อยกวา่  3.3 GHz หรือ
ดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด  
SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จาํนวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดกีวา่ จํานวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/10
00 Base-T หรือดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพ Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 
 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19.5 นิ้ว จาํนวน 1 หน่วย 
เป็นครุภณัฑ์ทีอ่ยูน่อกราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคมกาํหนด แตม่คีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่บรกิาร
ประชาชนในหอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั โดย
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552   
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 139) 
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 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 21,892,380 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,616,280 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,616,280 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,312,920 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาล พนกังานครู
เทศบาล ทีส่งักดักองการศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ  จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.4/
ว 1157 ลงวนัที ่13 มถิุนายน 2560  หรือหนงัสือ 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 42,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะใหก้บัพนกังานเทศบาล/
พนกังานครูเทศบาล ทีม่สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบของ
ทางราชการ  จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจาก
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 
มถิุนายน 2560  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 225,360 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองการศกึษา  
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ จะเบกิจา่ย
ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ มท 0809.4/ 
ว 1157 ลงวนัที ่13 มถิุนายน 2560  หรือหนงัสือส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 36,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองการศกึษา  
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ จะเบกิจา่ย
ตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
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ทอ้งถิน่ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุที ่มท 
0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 มถิุนายน 2560   
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

  งบดาํเนินงาน รวม 8,173,100 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 2,336,170 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก จาํนวน 18,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนั
คณิตศาสตร์คดิสนุก เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่
ของรางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100  และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่2) 
 
 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาไทย จาํนวน 17,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาไทย เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์  
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 101 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาองักฤษ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาองักฤษ เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของ
รางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 100  และสอดคลอ้ง 
B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ จาํนวน 17,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
วทิยาศาสตร์ เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของ
รางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 และสอดคล้อง 
B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 120,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิเชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่เชา่โตะ๊-
เกา้อี ้คา่จดันิทรรศการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่ของรางวลั คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ย
ในการประชาสมัพนัธ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 101 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี จาํนวน 15,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัประกวดวาดภาพ
ระบายสี เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ 
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 100 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 2,134,170 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนันกัเรียน
โรงเรียน ทต.ปช      จาํนวน 868,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออาหาร 
กลางวนัใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียนเทศบาล ตาํบล 
ประโคนชยั (ต ัง้รองรบัเงนิอุดหนุน นกัเรียน  
187 คนๆละ 20 บาท จาํนวน 200 วนั 
เป็นเงนิ 748,000.- บาท  
 
 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั ต ัง้สมทบเพิม่ 60 คนๆ
ละ 20 บาท จาํนวน 120,000.- วนั รวมเป็น
เงนิ 868,000.- บาท) 
 
2 .คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 
จาํนวน  20,000  บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสูตร
ทางการศกึษาโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั
เชน่ คา่วสัดจุดัทาํเอกสารหลกัสตูรสถานศกึษา คา่
สมมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่งคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3. คา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน  ระบบ adsl/wifi
จาํนวน 16,800 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยระบบAsymmeteic   
Digital  Sub-scriber Line : ADSL   
จาํนวน 9,600.- บาท และระบบ Wircless  
Fidelity : Wifiจาํนวน 7,200.- บาทสาํหรบั
หมายเลขทีต่ดิต ัง้ไวป้ระจาํโรงเรียนเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั 
 
4. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุ
โรงเรียน   จาํนวน   100,000   บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่พฒันาหอ้งสมดุโรงเรียนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยัคา่จดัซ้ือหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุและ
อปุกรณ์เพือ่ใหน้กัเรียนไดศ้กึษาคน้ควา้ตามหลกัสูตร
และแผนการเรียนการสอนตามหลกัการปฏรูิป
การศกึษา เชน่การจดัหาหนงัสอืประจาํหอ้งสมดุ วสัดุ
อปุกรณ์ประจาํหอ้งสมดุสือ่ประจาํหอ้งสมดุตามความ
จาํเป็นพ้ืนฐาน 
 
5. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้อง
โรงเรียน  จาํนวน 50,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรู้
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ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยัเชน่ คา่สมมนา
คณุวทิยากร คา่จดัทาํเอกสาร คา่อาหารวา่ง คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
6. คา่ปจัจยัพ้ืนฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน     
จาํนวน 1,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสง่เสรมิศกัยภาพ
การจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ (คา่ปจัจยัพน้ฐาน
สาํหรบันกัเรียนยากจน)โดยจะไดร้บัจดัสรรสาํหรบั
นกัเรียนในโรงเรียนทีส่งักดั อปท. ทีบ่ดิา/มารดา/
ผูป้กครองมรีายไดต้อ่ครวัเรือนไมเ่กนิ 40,000  
บาท ตอ่ปี  ระดบัประถมศกึษา (ป.1-ป.6) 
อตัรา 500 บาทตอ่คนตอ่ภาคเรียน หรือ 1,000 บาท
ตอ่คนตอ่ปี 
 
 
 
7. รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  จาํนวน 
15,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนั 
ยาเสพตดิ ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 
8. บรหิารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานพฒันา
ทอ้งถิน่ (SBMLD)  จาํนวน 500,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) 
 

      

  9. คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)จาํนวน 
325,300 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  
(รายหวั) ระดบัอนุบาลศกึษาและระดบัประถมศกึษา 
 
10. คา่หนงัสอืเรียนจาํนวน 53,060 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่หนงัสอืเรียน ระดบัอนุบาลศกึษา
และระดบัประถมศกึษา 
 
11. คา่เครือ่งอปุกรณ์การเรียนจาํนวน 44,430 บาท 
       สาํหรบัเป็นคา่อุปกรณ์การเรียนระดบัอนุบาล
ศกึษาและระดบัประถมศกึษา 
 
12. คา่เครือ่งแบบนกัเรียนจํานวน 58,320 บาท 
       สาํหรบัเป็นคา่เครือ่งแบบระดบัอนุบาลศกึษา
และระดบัประถมศกึษา 
 
13 . คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน จาํนวน 
82,260 บาท 
        คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ระดบัอนุบาล
ศกึษา และระดบัประถมศกึษา      
 
หมายเหต ุท ัง้น้ี ขอ้ 1-13 จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
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ทอ้งถิน่" ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุที ่มท  
0816.2/ว3301 ลงวนัที ่14 มถิุนายน 2560  หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่  พ.ศ.2561-2564 หน้า 98-100 และสอดคลอ้ง 
 B-CM Model ขอ้ที ่2)    

   คา่วสัด ุ รวม 5,836,930 บาท 

   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 5,786,930 บาท 

      

  โครงการสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม)
จาํนวน   5,786,930.- บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ อาหารเสรมิ (นม) ประเภท
วสัดสุิน้เปลือง เชน่ นม ใหน้กัเรียนในโรงเรียน
เทศบาลและโรงเรียนในสงักดั สพป.บร.2 ดงัน้ี 
1. โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคน
ชยั จาํนวน  358,330.- บาท 
2. โรงเรียนอนุบาลประโคน
ชยั จาํนวน  2,410,580.-  บาท 
 
 
3. โรงเรียนประโคนชยัวทิยา จาํนวน  2,423,995.-
  บาท 
4. โรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์บาํรุง)  
จาํนวน  594,025.- บาท 
รายการตามขอ้ 1-4 เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นถงึ
ทีม่าของยอดต ัง้งบประมาณ หากมกีารเพิม่ลดของ
จาํนวนนกัเรียนแตล่ะสถานศกึษา ใหส้ามารถปรบั
เกลีย่ ถวัเฉลีย่จา่ยงบประมาณกนัได ้โดยไมต่อ้ง
เปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณแตอ่ยา่งใด  ท ัง้น้ี  
จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืดว่นทีส่ดุที ่มท 0816.2/ว3301 ลงวนัที ่14  
มถิุนายน 2560 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 130 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4 ) 

      

   วสัดกุารศกึษา จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการศกึษา  เชน่ สือ่การ
เรียนการสอนแบบจาํลองภูมปิระเทศ ฯลฯ  ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

  งบลงทุน รวม 231,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 231,000 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือชุดรบัแขก จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือชุด
รบัแขก ประกอบดว้ย โซฟา 3 ทีน่ ั่ง 1 ตวั โซฟา 1  
ทีน่ ั่ง 2 ตวั โตะ๊กลาง 1 ตวั จํานวน 2 ชุด    
เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ในโรงเรียนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลง
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วนัที ่22 มถิุนายน 2552 (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) 

    
คา่จดัซ้ือโตะ๊เกา้อีน้กัเรียนระดบัประถมศกึษา (มอก.) จาํนวน 95,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือ โตะ๊ เกา้อี ้นกัเรียนระดบัประถม
ศกึษา  ประกอบดว้ย         
-โตะ๊ขนาดความกวา้ง 400ๆ มม.x ยาว 600 มม.
x สงู 670 มม. 
-เกา้อีน้กัเรียน กวา้ง 370 มม.x ยาว 380 มม.x
สงู 380 มม.(พ้ืนรองนั่ง) 685 มม.(ขอบบนพนกั
พงิ)  
สว่นทีเ่ป็นไม ้: ไมท้ีใ่ชผ้า่นการอบแหง้อดัน้ํายากนั
ปลวก มอด วสัดเุป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1494-
2541 และ1495-2541 ทาํสดีว้ยแลกเกอร์ช
นิด NON-TOXIC ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่รา่งกายเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 
 
สว่นทีเ่ป็นเหล็ก:ใชท้อ่เหล็กกลา้ผา่นการทดสอบ
ตาม มอก.107 ทาํสดีว้ยการ    ชุบซงิค์ฟอสเฟต พน่สี
ฝุ่ นอบความรอ้นไมม่สีว่นผสมของสารระเหย เป็น
มติรตอ่สิง่แวดล้อม จาํนวน 60 ชุด เป็นเงนิ  
 95,000  บาท  
เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดตามมอก.1494-2541  : โตะ๊
เรียน และ มอก.1495-2541 : เกา้อีเ้รียน  (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) 

      

    
คา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อีจ้าํนวน 6 ชุด จาํนวน 36,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานพรอ้ม
เกา้อี ้จาํนวน 6 ชุดๆละ 6,000 บาท   
เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในโรงเรียนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือในทอ้งถิน่ 
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน  
2552(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 140) 

      

    
คา่จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อีร้บัประทานอาหาร จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อีร้บัประทานอาหาร  
จาํนวน 10 ชุด เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
จดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใน
โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั ตามราคาทีเ่คย
จดัซ้ือในทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที ่ 
22 มถิุนายน 2552 (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 11,872,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 11,872,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 11,872,000 บาท 
        1. อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชยั        
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จาํนวน  5,032,000.-บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนั  
จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก – ประถมศกึษา 
ปีที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
2. อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัวทิยา
จาํนวน 5,600,000.- บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนั  
จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก – ประถมศกึษา 
ปีที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
3. อดุหนุนโรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์
บาํรุง) จาํนวน 1,240,000.- บาท   
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนั  
จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก – ประถมศกึษา 
ปีที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
 
 
 
 
รายการตามขอ้ 1-3 เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นถงึ
ทีม่าของยอดต ัง้งบประมาณ หากมกีารเพิม่ลดของ
จาํนวนนกัเรียนแตล่ะสถานศกึษา ใหส้ามารถปรบั
เกลีย่  ถวัเฉลีย่จา่ยงบประมาณกนัได ้โดยไมต่อ้ง
เปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณแตอ่ยา่งใด ปฏบิตัิ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และ
หนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 
และหนงัสอืดว่นทีส่ดุที ่มท 0816.2/ว3301 ลง
วนัที ่14 มถิุนายน 2560 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.
2561-2564 หน้า 130  และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่4) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 2,702,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 560,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 560,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการแขง่ขนักีฬาเซปคัตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา
เซปคัตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยใน
พธีิเปิด-ปิดการแขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือ 
ถว้ยรางวลั คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา
บาสเกตบอล เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการแขง่ขนั
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  คา่ตอบแทน 
กรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั คา่วสัดอุุปกรณ์
กีฬาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตามแผนพฒันาทง้ถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า  
104 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตลุงคพั จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา 
เปตองตลุงคพั เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
แขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั  
คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬาทีใ่ชใ้นการ  แขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า  104 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 120,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา 
ฟุตซอลเทศบาลตา้นยาเสพตดิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิ
เปิด-ปิดการแขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือ 
ถว้ยรางวลั คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนอง 
ระแซซนัคพั 

จาํนวน 120,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา
ฟุตบอลประเพณี 7 คน หนองระแซซนัคพั เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการแขง่ขนั คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬาทีใ่ช ้
ในการแขง่ขนั และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 104 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการสง่นกักีฬาเทศบาลตาํบลประโคนชยัรว่มแขง่ขนั
กีฬา 

จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่ทีมนกักีฬา
ตวัแทนเทศบาลตาํบล ประโคนชยั เขา้รว่มแขง่ขนั 
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงนกักีฬาและเจา้หน้าที ่คา่จา้งถา่ยรูป
ประวตันิกักีฬา คา่เครือ่งแตง่กาย คา่ยาและเวชภณัฑ์  
คา่อาหารบาํรุงรา่งกาย คา่น้ํามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  
ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการเก็บตวัฝึกซ้อม
และสง่นกักีฬาและเจา้หน้าทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั
ดงักลา่ว (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564  หน้า  103 และสอดคลอ้ง B-CM Model 
ขอ้ที ่4) 

      

  งบลงทุน รวม 1,992,000 บาท 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,992,000 บาท 

   คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
โครงการปรบัปรุงสนามกฬีาอเนกประสงค์หนองระแซซนั จาํนวน 1,992,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ปรบัปรุงพ้ืนผวิสนามกีฬา พ้ืนสนาม
กีฬา ระบบยางสงัเคราะห์ หนาไมน้่อยกวา่ 3 มลิลเิมตร 
ขนาดพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 1,053 ตารางเมตร งานตดิต ัง้
ระบบไฟฟ้า เสาไฟ High Mast สงูไมน้่อยกวา่ 15  
เมตร  พรอ้มโคมไฟ จาํนวน 1 ชุด  รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า  103)      

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 150,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  1.อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัพทิยาคม 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสี
ภายใน จาํนวน 30,000.-บาท 
2. อดุหนุนโรงเรียนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ์ 
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สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสี
ภายใน จาํนวน  30,000.-บาท 
3. อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชยั 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสี
ภายใน จาํนวน  20,000.-บาท 
4. อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัวทิยา 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสี
ภายใน จาํนวน 20,000.-บาท 
5. อดุหนุนโรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์บาํรุง)
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสี
ภายในจาํนวน  20,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
6. อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชยั  
จาํนวน 30,000.-บาท 
6.1 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬา
ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี (ประโคนชยัเกมส์  คร ัง้ที ่15)  
ประจาํปี 2561 จาํนวน 30,000.- บาท 
(ขอ้ 1-6 (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 129 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่4)  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
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 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 1,478,500 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 1,370,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 1,370,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

    
โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิถาบนัพระมหากษตัรย์ิ
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมเนื่องในวนั
เฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริา 
ลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร หรือพระบรมวงศานุ
วงศ์ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัซุม้เฉลมิพระเกียรต ิ
คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดุอปุกรณ์  
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรม (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105 และสอดคลอ้ง  
B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีลอย
กระทง   เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่เชา่
เต็นท์ เวท ีคา่เครือ่งเสยีง คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งมหรสพการแสดง คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์เงนิสนบัสนุน
ชุมชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 102 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณี
สงกรานต์ เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งมหรสพ
การแสดง คา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลั  คา่ใชจ้า่ยใน
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การตกแตง่สถานที ่คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์เงนิสนบัสนุนชุมชนทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรม และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

    
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา จาํนวน 700,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณี 
แหเ่ทียนพรรษา เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้ง
มหรสพการแสดง คา่ของรางวลัหรือเงนิ
รางวลั คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ เงนิ 
สนบัสนุนชุมชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่  พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 และสอดคลอ้ง  
B-CM Model ขอ้ที ่1) 
 
 

      

    

โครงการวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชบรม
นาถบพติร 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัคลา้ย 
วนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่ 
คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี พ.ศ.2561-2564 แกไ้ขคร ัง้ที ่1/2560 หน้า 5 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม 
ราชนีินาถ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ 
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า  
105 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมอบรม
ปฏบิตัธิรรมหรือจดักจิกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา  
เชน่ วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบชูา วนั
ออกพรรษา วนัขึน้ปีใหมฯ่ลฯโดยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือธงเสมาธรรมจกัร คา่วสัดุ
อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

  งบลงทุน รวม 8,500 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 8,500 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือโตะ๊หมูบู่ชา จาํนวน 8,500 บาท 
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  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา  จาํนวน 1 ชุด 
เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือไวใ้น
โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั  (ตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 139) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  1 อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคน
ชยั จาํนวน 40,000.-บาท 
1.1 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังาน
เทศกาลขา้วมะลหิอม ปลาจ่อมกุง้ชมทุง่นก 
ประโคนชยั ประจาํปี 2561 จาํนวน 30,000.-บาท
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า 128  และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่1) 
 
 
1.2 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิงาน
รฐัพธีิและงานสาํคญัทางราชการประจาํปี 2561  
จาํนวน 10,000.- บาท                           
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564  
หน้า  131 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่1)   
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 60,000 บาท 

      

  อดุหนุนวดักลาง  จาํนวน  60,000.- บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดัพธีิบรรพชา
อปุสมบทพระภกิษุสามเณร และบวชศลิจารณีิภาคฤดู
รอ้น  โดยเบกิจา่ยตามระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งของกรมการ
ศาสนา (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สี ่พ.ศ.2561-2564  
หน้า 131 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1791 ลงวนัที ่3 เมษายน 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 20,000 บาท 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองจงัหวดั
บรีุรมัย์ จาํนวน 20,000.-บาท  
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
ขึน้เขาพนมรุง้ ณ อทุยานประวตัศิาสตร์พนมรุง้ อาํเภอ
เฉลมิ-พระเกียรตจิงัหวดับุรีรมัย์ ปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 128 และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่1) 
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สวนที่ 3 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ของ 

 

 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

       อําเภอประโคนชยั   จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

 

รายรบังบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

คาํแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

ประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตาํบลประโคนชยัอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรมัย์ 
 

หมวด 
รบัจรงิ 

ปี 2559 

ประมาณการรายรบั  

ปี 2560 

ประมาณการรายรบั  

ปี 2561 

(1) คา่จาํหน่ายน้ําจากมาตรวดัน้ํา 7,454,260.00 7,233,000.00 7,680,000.00 

(2) คา่เชา่มาตรวดัน้ํา 1,115,475.00 1,090,000.00 1,250,000.00 

(3) รายไดเ้บ็ดเตล็ด 402,623.58 800,000.00 810,000.00 

(4) ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 119,012.69 150,000.00 150,000.00 
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รวมรายรบัท ัง้สิน้ 9,091,371.27 9,273,000.00 9,890,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

 

คาํแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตาํบลประโคนชยัอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรมัย์ 

 

หมวด 
จา่ยจรงิ 

ปี 2559 

ประมาณการรายจา่ย  

ปี 2560 

ประมาณการรายจา่ย  

ปี 2561 

งบกลาง 232,439.00 314,460.00 326,200.00 

งบบคุลากร 2,229,180.00 2,692,040.00 2,691,600.00 
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งบดาํเนินงาน 4,984,756.62 5,772,500.00 4,872,200.00 

งบลงทุน 623,200.00 494,000.00  2,000,000.00 

งบรายจา่ยอืน่ - - - 

งบเงนิอดุหนุน - -   - 

รวมรายรบัท ัง้สิน้  8,069,575.82 9,273,000.00 9,890,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2560  20:48:03 
    

หน้า : 1/1 
 

    
 

               รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั 
งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการประปา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

อาํเภอ ประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
              ประมาณการรายรบัท ัง้สิน้ 9,890,000 บาทแยกเป็น 

  รายไดเ้ป็นเงนิ 9,890,000 บาท 
  

 คา่จาํหน่ายน้ําจากมาตรวดัน้ํา จาํนวน 7,680,000 บาท 
  

   

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2560  
จาํนวน 447,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ  
2559 จดัเก็บได ้7,454,260.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560  
จดัเก็บได ้5,466,604.00 บาท จงึปรบัประมาณ
รายรบัเพิม่ขึน้ 
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 คา่เชา่มาตรวดัน้ํา จาํนวน 1,250,000 บาท 
  

   

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2560  
จาํนวน 160,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ  
2559 จดัเก็บได ้1,115,475.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560   
จดัเก็บได ้842,755.00 บาท จงึปรบัประมาณ
รายรบัเพิม่ขึน้ 
 

   

  
 ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 150,000 บาท 

  

   

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2560   
โดยในปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้ 
119,012.69  บาทและในระยะ 9 เดอืนแรก 
ของปีงบประมาณ 2560 จดัเก็บได ้66,787.99   
บาท จงึประมาณรายไวเ้ทา่เดมิ 

   

  
 รายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 810,000 บาท 

  

   

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2560  
จาํนวน 10,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ  
2559 จดัเก็บได ้402,623.58  บาท และในระยะ 
9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560  จดัเก็บได ้ 
609,961.00 บาท จงึประมาณรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 

   

  
              
               

 

 

 

 

วนัทีพ่มิพ ์: 1/8/2560  21:01:49หน้า : 1/1 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย 
  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะกจิการ กจิการประปา 
  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
  อาํเภอ ประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
                  ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้  9,890,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและหมวด

เงนิอดุหนุนท ั่วไปแยกเป็น 
 งบกลางเป็นเงนิ 326,200 บาท 

 งบกลาง รวม 326,200 บาท 

  เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 27,000 บาท 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่ทาํศพกรณีพนกังาน 
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธไิดร้บัตาม
กฎหมาย ทีเ่สยีชีวติในระหวา่งปฏบิตัริาชการ ตาม    
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อตัราทีร่ะเบยีบกาํหนด  

  สาํรองจา่ย จาํนวน 50,000 บาท 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีทีจ่าํเป็น ตามลกัษณะและ
รายการดงัน้ี 
- เป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิการทีม่ีความจาํเป็นเร่งดว่นแตม่ไิดต้ ัง้
งบประมาณเพือ่การนัน้ไว้ และหากไมรี่บดาํเนินการแกไ้ข
โดยเร็ว อาจเกดิความเสยีหายแกส่ว่นราชการ หรือความ
เดอืดรอ้นแกป่ระชาชนได ้
- เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีมเีหตจุาํเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน 
เกดิขึน้โดยมไิดค้าดคดิมาก่อน เชน่ การชว่ยเหลือ
ผูป้ระสบภยัหรือเพือ่แกไ้ขปญัหาจากภยัธรรมชาตติา่งๆ 
- สาํรองไวเ้พิม่จา่ยในกจิการทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณไวแ้ลว้แต่
ไมเ่พียงพอทีจ่ะดาํเนินการได ้
ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 19 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

   

  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 52,000 บาท 

    

สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0809.5/ว 9 ลงวนัทิ ่22 มกราคม 2557 และ พรบ.
ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 

   

  เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่(กบท.) จาํนวน 197,200 บาท 

    

สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ตามอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  
โดยต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 2 ของรายไดป้ระจาํปีตาม
งบประมาณท ั่วไป (ไมร่วมรายไดจ้ากพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิที่
มผีูอ้ทุศิให ้และเงนิอดุหนุน)  
- สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิบาํเหน็จบาํนาญแกข่า้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่หรือผูม้สีทิธจิะไดร้บัตามความในพระราชบญัญตัิ
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2508 และเงนิเพิม่บาํนาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามความในหมวด 7  แหง่ระเบยีบ
น้ี 

   

 

งบบุคลากรเป็นเงนิ 2,691,600 บาท 
 

 เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,691,600 บาท 
 

  เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 761,000 บาท 
 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองการ
ประปา คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ ตลอดปีงบประมาณ    

 
  เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

 
    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ    

 
  คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 830,600 บาท 

 
    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปี
ใหแ้กลู่กจา้งประจาํทีส่งักดักองการประปา       

 
  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 946,000 บาท 
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สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองการประปา    

 
  เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 94,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองการประปา 
    

 งบดาํเนินงานเป็นเงนิ 4,872,200 บาท 
 

 คา่ตอบแทน รวม 40,000 บาท 
 

  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 
 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน
เทศบาลและลูกจา้งประจาํทีส่งักดักองการประปาผูม้สีทิธิ
ตามระเบยีบของทางราชการ        

 
  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่ปท. จาํนวน 10,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ 
 พนกังานจา้งท ั่วไป ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ  หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่น นอกเวลาราชการอนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองการประปา  
ตามระเบยีบของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

 
 คา่ใชส้อย รวม 280,000 บาท 

 
  

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ (03) รวม 20,000 บาท 

 
   คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลทีส่งักดักองการประปา เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน  
ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรม
ของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดั และตามโครงการของ
สถาบนัอืน่ๆตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทาง
ราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆเชน่คา่ชดใชค้วามเสยีหาย
หรือ  คา่สนิไหมทดแทน คา่เบีย้เล้ียงพยานและ
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ผูต้อ้งหา คา่พาหนะของพยานในคดแีพง่และเงนิ
ชว่ยเหลือพนกังานหรือลูกจ้างทีต่อ้งหาคดอีาญา 
กรณีปฏบิตัริาชการ ฯลฯ 

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท 
 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารของกอง
การประปา ไดแ้ก ่คา่เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่โฆษณา
และเผยแพร่ คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภยั คา่จา้งขนสง่ไปทาํ
การวเิคราะห์ตรวจสอบคณุภาพน้ํา  คา่จา้งเหมาบรกิาร
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ถือปฏบิตัติามหนงัสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่อาหาร  
คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั รวมท ัง้คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการรบัรอง ในการตอ้นรบับคุคลหรือ
คณะบคุคลทีม่านิเทศงานตรวจงานทศันศกึษาดูงาน 
 และเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะ
บคุคล ถือปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท  
 0808.4/ว 2481 ลงวนัที ่28  กรกฏาคม 2548 ใหต้ ัง้
งบประมาณไดไ้มเ่กนิปีละ 1% ของรายไดจ้รงิ 
ของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดยไมร่วมรายไดจ้าก 
เงนิอดุหนุน อดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกูเ้งนิจา่ยขาดเงนิ
สะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

   

 
  คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 60,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองการประปา ถือปฏบิตัติามหนงัสือ  มท 0808.2/ 
ว 1555 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2560หรือหนงัสือส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

   

 
 คา่วสัด ุ รวม 2,982,200 บาท 

 
  วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 200,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร 
ฯลฯ ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ กระดาษ ปากกา 
 ดนิสอยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น แบบพมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรือกา้นหมอ้แปลง
ไฟฟ้า แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร เครือ่งวดักระแส 
ไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดุ
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สิน้เปลือง เชน่ หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า 
ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวสัดอุุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เชน่ แผงวงจร ผงัแสดงวงจร
ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 5,000 บาท 
 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั ประเภท
วสัดคุงทน เชน่  ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ํา
จานรอง กระจกเงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊ 
ถงัรองขยะ ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ผงซกัฟอก 
น้ํายาดบักลิน่ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้ง
หอ้งน้ํา ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่ ผา้ปโูตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจาก
เอกชน ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอื 
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 180,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ ไมต้า่งๆ  คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน  
สวา่น เลือ่ย ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง  เชน่  
น้ํามนัทาไม ้ทนิเนอร์ ส ีแปรงทาสี ตะปู  ปนูซิ
เมนต์ ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง เหล็กเสน้
ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่  
ทอ่น้ําและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 30,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน  
ฯลฯ  ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ ยางรถยนต์ ยางรถ
มอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวสัดุอปุกรณ์
ประกอบและอะไหล ่เชน่ เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์
(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํา
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 60,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  
ประเภทวสัดุสิน้เปลือง เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนั
เบนซนิ  น้ํามนักา๊ด น้ํามนัเตา ถา่น แกส๊หุงตม้  
น้ํามนัจารบี น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ เพือ่ใชก้บัยานพาหนะ  
เครือ่งยนต์และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 
 หนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 ม.ีค.  
2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 2,300,000 บาท 

 
    สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ     
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การแพทย์ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่  สารสม้  
คลอรีน ปนูขาว โพลีเมอร์ สารกรองน้ํา คาร์บอน  
โพลี-อะลูมเินียมคลอไรด์ โซดาไฟ กรดกาํมะถนั  
โซดาแอซ กรดไซโดรรกิ ทรายกรองน้ํา ทราย
ซลิคิอน กรวดกรองน้ํา ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื 
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  วสัดกุารเกษตร จาํนวน 5,000 บาท 
 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ บวัรดน้ํา สปรงิเกลอร์ จานพรวน  
กรรไกรตดัหญา้ จอบหมนุ ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง  เชน่ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือ
พลาสตกิ ยาป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ 
 อปุกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาเผยแพร ่ 
ประเภทวสัดคุงทน เชน่ ขาต ัง้กลอ้ง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ ประเภทวสัดสุิน้เปลือง เชน่ รูปสหีรือ
ขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้งอดัขยาย เมมโมรีก่าร์ด 
แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  ซีดเีพลง  พูก่นัและส ี 
กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 
2559หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 11,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย ประเภทวสัดุ
คงทน  เชน่ เสือ้ รองเทา้บชูยาง หมวก ผา้ปิดปาก-
จมกู ถุงมอื ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0307/ว 384 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์  
2536 หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

   

 
  วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวสัดุ
คงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ ฯลฯ ประเภทวสัดอุปุกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เชน่ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม แบบ
ฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 
  วสัดอุืน่ จาํนวน 146,200 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือมเิตอร์น้ําชนิดและขนาด
ตา่งๆ ในการบรกิารประชาชนผูต้อ้งการใชน้ํ้า ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/    
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ว 1248 ลว 27 ม.ิย 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

 คา่สาธารณูปโภค รวม 1,570,000 บาท 
 

  คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000 บาท 
 

    

สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเทอร์เน็ต คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ  คาํนวณ 
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ     

 
  คา่ไฟฟ้า จาํนวน 1,560,000 บาท 

 

    

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของโรงผลติน้ําประปา 
ทีใ่ชใ้นการผลติน้ําประปาตลอดท ัง้ปีงบประมาณ  ถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที ่22 
มนีาคม 2560 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 งบลงทุนเป็นเงนิ 2,000,000 บาท 
 

 คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,000,000 บาท 
 

  คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จาํนวน 2,000,000 บาท 
 

    

โครงการปรบัปรุงบอ่กรองทราย  จาํนวน 
2,000,000  บาท 
         สาํหรบัเป็นคา่ปรบัปรุงบอ่กรอง
ทราย จาํนวน 4 บอ่ แตล่ะบอ่ขนาดกวา้งไมน้่อย
กวา่ 2 เมตร ยาวไมน้่อยกว่า 5 เมตร สงูไมน้่อย
กวา่ 2 เมตร  พรอ้มปรบัปรุงอปุกรณ์ตา่งๆ ดงัน้ี 
1. หวักรอง จาํนวน 480 หวัตอ่บอ่                      
2. ทอ่ PVC เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3นิ้ว 
x 8.5 จาํนวน 2 ทอ่น  ขอ้ตอ่ตรงเกลียวนอก
เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3 นิ้ว  จาํนวน 1 ตวั  
สีท่างคด ขนาด 3 นิ้วx1 จาํนวน 6 จุด ฝาครอบ 
เสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3 นิ้ว  จาํนวน 2 ตวั   
สามทางเสน้ผา่ศนูย์กลางไมน้่อย
กวา่ 3 นิ้ว จาํนวน 1 ตวั ฝาครอบเสน้ผา่ศนูย์กลางไม่
น้อยกวา่ 1 นิ้ว จาํนวน 12 ตวั ทีแ่ขวนทอ่ จาํนวน 3 ชุด
(ตอ่บอ่) 
 
 
 
 
3. กรวดกรองน้ําตอ่บอ่                                             
-เบอร์ใหญส่ดุ (ขนาดไมน้่อยกวา่ 10-15 มลิลเิมตร)  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 500 กโิลกรมั (0.5 ควิ)     
 
-เบอร์กลาง (ขนาดไมน้่อยกวา่ 5-10 มลิลเิมตร)  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1,000 กโิลกรมั (1 ควิ)   
                    
-เบอร์เล็ก (ขนาดไมน้่อยกว่า 2-5 มลิลเิมตร)  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1,000 กโิลกรมั (1 ควิ)         
                                       
4. ทรายกรองน้ํา ขนาดไมน้่อยกวา่ 0.8-1.2  
มลิลเิมตร จาํนวนไมน้่อยกว่า 10,000 กโิลกรมั 
(10 ควิ)                              
พรอ้มสาํรวจ ซอ่มบาํรุงพ้ืนหน้าทรายกรองน้ําใหอ้ยูใ่น
สภาพทีส่มบรูณ์ และทาํความสะอาดพ้ืนทีก่อ่สรา้งและ
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พ้ืนทีโ่ดยรอบใหเ้รียบรอ้ย                   
(ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-
2564 หน้า 114 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4)    
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หน้า : 1/1 

วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2560  21:22:35 

     
                                  

         
เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                              

แผนงานงบกลาง รวม 

             
แผนงาน 

  
     งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
             
                 
   

งบกลาง งบกลาง 

คา่ชําระดอกเบี้ย 388,250 388,250 

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรผูร้บั
บาํนาญ 25,000 25,000 

   เงนิช่วยพเิศษ 40,000 40,000 

   รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 469,400 469,400 

   เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000 30,000 

   คา่ชําระหน้ีเงนิตน้ 1,688,960 1,688,960 

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 389,000 389,000 

   เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 12,110,400 12,110,400 

   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

946,630 946,630 

   สาํรองจา่ย 475,000 475,000 

   เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 3,246,000 3,246,000 

   เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ 
(ชคบ.) 10,000 10,000 

   รวม 19,818,640 19,818,640 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                                       
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานการศกึษา แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 
แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป รวม 

            
แผนงาน 

  
    งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
            
                
  

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/
รองนายก           180,000 180,000 

  เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่           1,555,200 1,555,200 

  เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล 

          207,360 207,360 

  เงนิเดือนนายก/รองนายก           725,760 725,760 

  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก           180,000 180,000 

  

เงนิเดือน (ฝ่าย
ประจาํ) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 905,400   3,440,200 549,360 1,445,400 913,700 7,254,060 

  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน   67,200 207,600     229,260 504,060 

  เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 94,100   380,100 72,000 154,100 84,240 784,540 

  เงนิเดือนพนกังาน 1,883,800 1,443,780 2,198,000 3,217,520 658,300 6,859,480 16,260,880 

  เงนิวทิยฐานะ       42,000     42,000 

  คา่จา้งลูกจา้งประจาํ     209,100   258,200 435,000 902,300 

  เงนิประจาํตาํแหน่ง 60,000 85,200 152,400 60,000 18,000 356,400 732,000 

  รวม 2,943,300 1,596,180 6,587,400 3,940,880 2,534,000 11,726,400 29,328,160 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                                           
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ

เขม้แข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบ
ดาํเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 20,000       30,000 34,600 8,000 23,500 116,100 

คา่เบี้ยประชุม               10,000 10,000 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

40,000   30,000   100,000 60,000 45,000 225,000 500,000 

คา่เช่าบา้น               138,000 138,000 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 10,000       30,000 10,000 50,000 90,000 190,000 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่บรกิาร 150,000   10,000   600,000 1,168,000 15,000 579,000 2,522,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ               120,000 120,000 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

                  

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 40,000   40,000   30,000 50,000 30,000 290,000 480,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาเซปคัตะกรอ้
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ   40,000             40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล   40,000             40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตลุงคพั   40,000             40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลเทศบาล
ตา้นยาเสพตดิ   120,000             120,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
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วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ

เขม้แข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 
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สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

  

โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก           18,000     18,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาไทย           17,000     17,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาองักฤษ           15,000     15,000 

          

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
วทิยาศาสตร์           17,000     17,000 

โครงการจดักจิกรรมวนั อปพร.             15,000   15,000 

โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชยั     20,000           20,000 

โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

  100,000             100,000 

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง   180,000             180,000 

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์   150,000             150,000 

โครงการจดังานประเพณีแห่เทียน
พรรษา   700,000             700,000 

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ           120,000     120,000 

โครงการจดังานวนัเทศบาล               30,000 30,000 

โครงการจดังานวนัผูสู้งอายุ     50,000           50,000 

โครงการจดัทาํแผนชุมชน     10,000           10,000 

โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่สิง่พมิพ์
ประจาํหอสมุดเทศบาลตาํบลประโคน
ชยั 

          100,000     100,000 

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี           15,000     15,000 

โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัย์สนิ               150,000 150,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ

เขม้แข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

  

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรงตอ่เด็กสตรี และบุคคลใน
ครอบครวั 

    20,000           20,000 

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล             40,000   40,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั             40,000   40,000 

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้             50,000   50,000 

โครงการพฒันาบทบาทสตรีและสรา้ง
ความเขม้แข็งแกส่ถาบนัครอบครวั     50,000           50,000 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
สาธารณสุข         150,000       150,000 

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.)         40,000       40,000 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ         80,000       80,000 

โครงการวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถ
บพติร 

  100,000             100,000 

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถ 

  100,000             100,000 

โครงการเวทีประชาคมจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาล               35,000 35,000 

โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส       50,000         50,000 

โครงการสง่นกักีฬาเทศบาลตาํบลประ
โคนชยัรว่มแขง่ขนักฬีา   200,000             200,000 
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แผนงาน
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รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

  

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา   40,000             40,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูสู้งอายุ     150,000           150,000 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการ
บรหิารสถานศกึษา           2,134,170     2,134,170 

โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม         150,000       150,000 

โครงการอบรมกฏหมายทอ้งถิน่               20,000 20,000 

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั 

            90,000   90,000 

โครงการอบรมผูป้ระกอบการในตลาด
สดเทศบาลตาํบลประโคนชยั และ
ศกึษาดูงานตลาดสดตวัอย่าง 

        300,000       300,000 

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
คณะทาํงานศูนย์พฒันาครอบครวัใน
ชุมชน 

    10,000           10,000 

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพชมรม
กุง้จอ่มกระยาสารทประโคนชยั     50,000           50,000 

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน               300,000 300,000 

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการชุมชน     320,000           320,000 

โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันาสตรี
เทศบาลตาํบลประโคนชยั     100,000           100,000 

โครงการอบรมสง่เสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน     70,000           70,000 

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาํบลประโคนชยั     120,000           120,000 

โครงการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัสทิธิ
ประโยชน์แกผู่พ้กิารและผูป่้วยเอดส์       20,000         20,000 
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โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั               40,000 40,000 

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000   10,000   180,000 50,000 300,000 410,000 1,000,000 

คา่วสัด ุ

วสัดุเครือ่งแตง่กาย 5,000       40,000   50,000   95,000 

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 40,000       100,000   150,000 105,000 395,000 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000   20,000   25,000 40,000 15,000 130,000 250,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 250,000       20,000 20,000 15,000 40,000 345,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000       450,000 5,000 180,000 155,000 840,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ             80,000   80,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั         50,000 20,000   50,000 120,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์         300,000   40,000   340,000 

คา่อาหารเสรมิ (นม)           5,786,930     5,786,930 

วสัดุการเกษตร 100,000       40,000     20,000 160,000 

วสัดุกอ่สรา้ง 300,000       70,000 10,000   30,000 410,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่               25,000 25,000 

วสัดุสาํนกังาน 60,000   15,000   30,000 60,000 15,000 250,000 430,000 

วสัดุการศกึษา           50,000     50,000 

คา่
สาธารณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม         8,000 25,000   70,000 103,000 

คา่ไฟฟ้า 70,000       268,000 320,000 50,000 740,000 1,448,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์               40,000 40,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์         5,000 10,000   50,000 65,000 

รวม 1,205,000 1,930,000 1,095,000 70,000 3,096,000 10,155,700 1,278,000 4,165,500 22,995,200 
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  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน               

คา่จดัซ้ือเกา้อ้ีเลคเชอร์       50,000     50,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ           64,800 64,800 

คา่จดัซ้ือชุดรบัแขก       50,000     50,000 

คา่จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อ้ีนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา (มอก.)       95,000     95,000 

คา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อ้ี จาํนวน 
6 ชุด       36,000     36,000 

คา่จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อ้ีรบัประทานอาหาร       50,000     50,000 

คา่จดัซ้ือโตะ๊หมูบู่ชา   8,500         8,500 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั 
พีซี จาํนวน 2 เครือ่ง       28,000     28,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั
ประมวลผลแบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 น้ิว) 

    22,000       22,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึ (Injet)           7,700 7,700 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึ (Inkjet)     7,700       7,700 

คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA     5,800       5,800 

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

คา่จดัซ้ือเครือ่งเช่ือม     10,000       10,000 

คา่จดัซ้ือแบบหลอ่คอนกรีต 9,500           9,500 
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แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา 
แผนงานการ

รกัษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

 

 

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้แข็ง 19,000   19,000       38,000 

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์ 30,000   50,000   50,000 50,000 180,000 

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์               

คา่จดัซ้ืออุปกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉิน     30,000       30,000 

ครุภณัฑ์โรงงาน               

คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัเหล็ก     12,000       12,000 

ครุภณัฑ์สาํรวจ               

คา่จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม 110,000           110,000 

คา่จดัซ้ือกลอ้งสาํรวจ 500,000           500,000 

ครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ               

คา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิ         40,000   40,000 

คา่ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               

โครงการคา่ตดิต ัง้ทอ่ธารประปาดบัเพลงิ         125,000   125,000 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอ้มวางทอ่ระบายน้ํา บอ่พกั ซอย
แสนสุข(หมู ่7) 

300,000           300,000 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอ้มทอ่ระบายน้ํา,บอ่พกัซอยบา้น
นางราํพงึจุย้ประโคน (หมูที่ ่3 ชุมชนตา
เจรือม) 

150,000           150,000 

โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจร
แอสฟลัต์คอนกรีตพรอ้มไหลท่างทอ่
คอนกรีตเสรมิเหล็ก บอ่พกั ซอยประชา
รว่มใจ หมูที่ ่7 ถนนประโคนชยั-
สวายสอ 

1,697,000           1,697,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา 
แผนงานการ

รกัษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

  

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง               

โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กทอ่ระบายน้ํา,บอ่พกั 
ซอยราษฎร์พฒันา 

901,000           901,000 

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยรมึบงึ 

538,000           538,000 

โครงการปรบัปรุงฝาบอ่พกัคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนหน้าวดัแจง้จากสามแยก
หน้าโรงเรียนวดัแจง้ถงึสีแ่ยกประโคน
ชยั-บา้นกรวด 

410,000           410,000 

โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค์
ห้องสุขาและระบบระบายน้ําในอุทยาน
น้ําหนองระแซซนั 

          1,500,000 1,500,000 

โครงการปรบัปรุงสนามกฬีา
อเนกประสงค์หนองระแซซนั   1,992,000         1,992,000 

รวม 4,664,500 2,000,500 156,500 309,000 215,000 1,622,500 8,968,000 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                                 
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่         12,000 12,000 

เงนิอุดหนุนเอกชน     120,000     120,000 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ 60,000 20,000       80,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 210,000   10,000 11,872,000   12,092,000 

รวม 270,000 20,000 130,000 11,872,000 12,000 12,304,000 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                            

แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

            
แผนงาน 

  
    งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
            
                
  

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 

คา่จา้งทีป่รกึษาเพื่อศกึษา วจิยั 
ประเมนิผล หรือพฒันาระบบ
ตา่ง ๆซึง่มใิช่เพื่อการจดัหาหรือ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือ
สิง่กอ่สรา้ง 

20,000 20,000 

  รวม 20,000 20,000 
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