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เทศบาลต าบลประโคนชัย 

เขต/อ าเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

339 หมู่ที ่ 6 ซอย- ถนนโชคชัย - เดชอุดม แขวง/ต าบล ประโคนชัย 

 เขต/อ าเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140   

      พื้นที่    4.25  ตารางกิโลเมตร 

     ประชากรทั้งหมด 9,698  คน 

              ชาย  4,570  คน 

                                          หญิง  5,128  คน 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2563 
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ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
      

               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลประโคนชัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล    
ประโคนชัยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 

ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  121,633,474.42  บาท 

    1.1.2 เงินสะสม จ านวน  79,212,497.51 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  40,985,875.74  บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ รวม 4,942,000.-บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน   -  โครงการ รวม      -     บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 9,513,001.08  บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
   (1) รายรับจริง จ านวน  71,888,673.26  บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 446,121.72 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 537,807.50 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 2,414,694.02 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 288,990.05 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 30,560,977.97 บาท 
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   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 

37,640,082.00 บาท 
 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน   186,533.28   บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน   51,344,886.22   บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 13,080,200.96 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 21,147,319.76 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 10,690,205.50 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 903,560.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 5,523,600.00 บาท 
       

 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  186,533.28   บาท    

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน        -             บาท       
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน         -           บาท      
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน         -        บาท 

 

 3. งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน   พ.ศ.2563 
    รายรับจริง จ านวน 7,103,426.15 บาท 

    
รายจ่ายจริง จ านวน 5,622,289.22 บาท 

    
ก าไรสะสม จ านวน 1,481,136,93 บาท 

    
เงินสะสม จ านวน 13,195,663.45 บาท 

    
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,702,031.55 บาท 

    
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท 

    
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 

    
เงินฝากธนาคาร จ านวน 20,571,154.24 บาท 

    
ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 2,039,564.35 1,970,000.00 1,980,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

603,402.60 742,000.00 767,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,335,591.51 4,140,000.00 4,142,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 201,260.00 220,000.00 230,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,180,818.46 7,072,000.00 7,119,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 42,596,426.20 42,495,000.00 43,165,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

42,596,426.20 42,495,000.00 43,165,000.00 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 46,216,708.00 47,433,000.00 49,916,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,216,708.00 47,433,000.00 49,916,000.00 

รวม 95,992,952.66 97,000,000.00 100,200,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 18,539,456.95 20,582,350.00 22,337,400.00 

  งบบุคลากร 26,451,513.13 31,264,180.00 32,750,620.00 

  งบด าเนินงาน 21,274,912.69 22,991,070.00 22,755,180.00 

  งบลงทุน 8,886,190.00 9,584,600.00 10,209,800.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 11,711,800.00 12,448,000.00 12,127,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 86,878,872.77 96,890,200.00 100,200,000.00 

รวม 86,878,872.77 96,890,200.00 100,200,000.00 
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รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  

ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ

ที ่
รายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 

งบเทศบาล งบเฉพาะการ  
กิจการประปา 

(1) เงินเดือนพนักงาน 17,780,800 บาท 862,800 บาท 
(2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 756,000 บาท 60,000 บาท 
(3) เงินเพ่ิมต่างๆ (ของพนักงาน) 537,600 บาท - บาท 
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,045,500 บาท 722,000 บาท 
(5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ (ของลูกจ้างประจ า) 2,600 บาท 8,000 บาท 
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,133,800 บาท 983,000 บาท 
(7) เงินเพ่ิมต่าง ๆ (ของพนักงานจ้าง) 672,000 บาท 72,000 บาท 
(8) ค่าเช่าบ้าน  522,700 บาท - บาท 
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(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 146,500 บาท 30,000 บาท 
(10) เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 211,000 บาท 50,000 บาท 
(11) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  1,005,480 บาท 220,000 บาท 
(12) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 10,000 บาท - บาท 
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 385,000 บาท 53,000 บาท 
(14) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,500 บาท 2,200 บาท 
(15) เงินช่วยค่าท าศพ  27,000 บาท 30,000 บาท 
(16) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า - บาท 364,000 บาท 
(17) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 998,000 บาท 20,000 บาท 

รวม 31,249,780  3,477,000  
รวมทั้งสิ้น 34,726,780  

 

  รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน 34,726,780.- บาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 31.23  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ((34,726,780X 100) / 111,200,000  = 31.23 %) 
หมายเหตุ   (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป รวมกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ) 
                  (100,200,000 + 11,000,000  = 111,200,000 ) 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,658,120 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,244,400 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 26,660,180 

  แผนงานสาธารณสุข 9,998,700 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 28,500 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,998,500 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,120,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,954,200 

  แผนงานการเกษตร 140,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 22,337,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 100,200,000 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
              งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 8,509,720 2,650,200 2,445,800 13,605,720 

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,661,400 2,650,200 2,445,800 10,757,400 

งบด าเนินงาน 3,329,300 591,800 799,500 4,720,600 

    ค่าตอบแทน 774,400 115,800 313,500 1,203,700 

    ค่าใช้สอย 1,140,000 320,000 390,000 1,850,000 

    ค่าวัสดุ 500,000 50,000 96,000 646,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 914,900 106,000 0 1,020,900 

งบลงทุน 289,800 10,000 0 299,800 

    ค่าครุภัณฑ์ 289,800 10,000 0 299,800 

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 20,000 

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 

    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 9 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 2,695,600 240,000 0 2,935,600 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,695,600 240,000 0 2,935,600 

งบด าเนินงาน 1,118,800 0 110,000 1,228,800 

    ค่าตอบแทน 88,800 0 0 88,800 

    ค่าใช้สอย 620,000 0 0 620,000 

    ค่าวัสดุ 355,000 0 110,000 465,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 0 0 55,000 

งบลงทุน 80,000 0 0 80,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 80,000 0 0 80,000 

                              
รวม 

3,894,400 240,000 110,000 4,244,400 

 

 

 

                           รวม 12,160,820 3,252,000 3,245,300 18,658,120 
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แผนงานการศึกษา 
            งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 2,580,400 1,974,000 4,554,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,580,400 1,974,000 4,554,400 
งบด าเนินงาน 1,992,500 8,411,780 10,404,280 
    ค่าตอบแทน 61,000 0 61,000 
    ค่าใช้สอย 1,510,000 2,641,980 4,151,980 
    ค่าวัสดุ 108,500 5,769,800 5,878,300 
    ค่าสาธารณูปโภค 313,000 0 313,000 
งบลงทุน 34,000 717,500 751,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 34,000 567,500 601,500 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 10,940,000 10,950,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 10,940,000 10,950,000 
                              
รวม 

4,616,900 22,043,280 26,660,180 
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แผนงานสาธารณสุข 
              งาน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 6,732,200 0 0 6,732,200 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,732,200 0 0 6,732,200 

งบด าเนินงาน 2,362,000 630,000 44,500 3,036,500 

    ค่าตอบแทน 262,000 0 0 262,000 

    ค่าใช้สอย 740,000 630,000 0 1,370,000 

    ค่าวัสดุ 1,160,000 0 0 1,160,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 44,500 244,500 

งบลงทุน 100,000 0 0 100,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 100,000 

งบเงินอุดหนุน 0 130,000 0 130,000 

    เงินอุดหนุน 0 130,000 0 130,000 
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รวม 

9,194,200 760,000 44,500 9,998,700 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

          งาน 
งานสวนสาธารณะ รวม  งบ   

     
       
 งบลงทุน 28,500 28,500 

     ค่าครุภัณฑ์ 28,500 28,500 

                               
รวม 

28,500 28,500 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

          งาน งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม  งบ   
     
       
 งบด าเนินงาน 40,000 40,000 

     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
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งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 

     เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

                               
รวม 

60,000 60,000 

  

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 1,768,500 0 1,768,500 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,768,500 0 1,768,500 

งบด าเนินงาน 355,000 875,000 1,230,000 

    ค่าตอบแทน 162,000 0 162,000 

    ค่าใช้สอย 158,000 875,000 1,033,000 

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000 

                              
รวม 

2,123,500 875,000 2,998,500 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
              งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
รวม งบ   

    
      

งบด าเนินงาน 580,000 525,000 0 1,105,000 

    ค่าใช้สอย 580,000 525,000 0 1,105,000 

งบลงทุน 1,000,000 0 0 1,000,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 0 0 1,000,000 

งบเงินอุดหนุน 165,000 810,000 40,000 1,015,000 

    เงินอุดหนุน 165,000 810,000 40,000 1,015,000 

                              1,745,000 1,335,000 40,000 3,120,000 
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รวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 3,154,200 0 3,154,200 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,154,200 0 3,154,200 

งบด าเนินงาน 850,000 0 850,000 

    ค่าตอบแทน 110,000 0 110,000 
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    ค่าใช้สอย 160,000 0 160,000 

    ค่าวัสดุ 515,000 0 515,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 65,000 0 65,000 

งบลงทุน 3,920,000 4,030,000 7,950,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 3,920,000 0 3,920,000 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,030,000 4,030,000 

                              
รวม 

7,924,200 4,030,000 11,954,200 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 

          งาน งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม  งบ   
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งบด าเนินงาน 140,000 140,000 

     ค่าใช้สอย 140,000 140,000 

                               
รวม 

140,000 140,000 

  

 

แผนงานงบกลาง 

          งาน 
งบกลาง รวม  งบ   

     
       
 งบกลาง 22,337,400 22,337,400 

     งบกลาง 22,337,400 22,337,400 

                               
รวม 

22,337,400 22,337,400 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
            ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
            ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
            ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
111,200,000 บาท 
            ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 100,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,658,120 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,244,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 26,660,180 
แผนงานสาธารณสุข 9,998,700 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 28,500 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,998,500 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,120,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,954,200 
แผนงานการเกษตร 140,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 22,337,400 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 100,200,000 
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 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 11,000,000 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
งบกลาง 1,019,200 
งบบุคลากร 2,707,800 
งบด าเนินงาน 5,935,000 
งบลงทุน 1,338,000 

รวมรายจ่าย 11,000,000 
  

        

 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลประโคนชัย 

         ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 

    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

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

   (นายประสงค์  พวงไพบูลย์) 

                                                  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 

เห็นชอบ            
 

    

    

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

   (นายธัชกร  หัตถาธยากูล) 
 

       ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 19 
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รายงานประมาณการรายรับ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 เทศบาลต าบลประโคนชัย 
 อ าเภอ ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,539,900.00 0.01 % 1,540,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,508,064.75 1,500,430.63 1,530,501.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 4,486.80 4,425.53 4,188.03 100.00 
-

100.00 
% 0.00 

     ภาษีป้าย 375,613.72 390,293.72 429,375.32 420,000.00 2.38 % 430,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,888,165.27 1,895,149.88 1,964,064.35 1,970,000.00     1,980,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 8,409.90 13,628.50 11,766.10 14,000.00 -14.29 % 12,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 409,210.00 412,870.00 429,800.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,420.00 5,440.00 5,140.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
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     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,140.00 2,400.00 2,770.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 72,075.00 93,025.00 55,315.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 41,000.00 0.00 54,684.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,500.00 15,200.00 18,900.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

1,900.00 2,000.00 2,400.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,051.00 3,950.00 13,327.50 12,500.00 0.00 % 12,500.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,615.00 2,655.00 4,300.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 575,320.90 556,168.50 603,402.60 742,000.00     767,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 2,137,285.00 2,228,570.00 3,062,888.00 2,990,000.00 0.07 % 2,992,000.00 

     ดอกเบี้ย 892,458.32 1,000,825.82 1,109,103.51 1,150,000.00 0.00 % 1,150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,029,743.32 3,229,395.82 4,171,991.51 4,140,000.00     4,142,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 17,500.00 200.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าขายแบบแปลน 7,000.00 33,100.00 6,500.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 232,795.00 116,215.00 194,760.00 160,000.00 6.25 % 170,000.00 
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รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 
257,295.00 149,515.00 201,260.00 220,000.00     230,000.00 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 338,329.50 366,867.78 371,427.07 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 26,443,793.51 27,089,409.42 27,528,597.83 27,400,000.00 0.91 % 27,650,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,868,897.59 4,087,376.52 3,823,801.35 4,100,000.00 1.22 % 4,150,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 19,179.30 77,674.41 42,789.23 50,000.00 20.00 % 60,000.00 

     ภาษีสุรา 2,155,555.99 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,194,636.34 8,198,697.96 8,866,642.49 8,280,000.00 4.35 % 8,640,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 98,897.42 84,055.15 88,151.81 85,000.00 0.00 % 85,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,398.95 64,150.10 78,225.42 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,602,757.00 1,981,451.00 1,796,791.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,789,445.60 41,949,682.34 42,596,426.20 42,495,000.00     43,165,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

42,378,328.00 44,585,868.00 46,216,708.00 47,433,000.00 5.23 % 49,916,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,378,328.00 44,585,868.00 46,216,708.00 47,433,000.00     49,916,000.00 

รวมทุกหมวด 87,918,298.09 92,365,779.54 95,753,852.66 97,000,000.00     100,200,000.00 
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วันที่พมิพ์ : 27/7/2563  18:27:44 
    

  

                          รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  100,200,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,980,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,540,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
100.00 บาท ค านวณ ตาม พรบ.ว่าด้วยภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ก าหนด 

  

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 10,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 ตั้งรองรับผู้ช าระ
ภาษ ี ตาม พรบ.ว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 430,000 บาท 

    

- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
10,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 437,295.32 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 439,170.72 บาท  
จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
   

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 767,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 12,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
2,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้  
11,766.10 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2563 จัดเก็บได้ 9,360.50 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 450,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 429,800.00  บาท และ             
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 294,070.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 8,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 5,140.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 4,930.00 บาท จึงปรับ
ประมาณรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 4,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 2,770.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,740.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 120,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
20,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 55,315.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 135,950.00 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 54,684.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 67,780.00 บาท  จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม   

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 5,000.00  บาท แต่ในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 5,000.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 

  

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

    
-ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 18,900.00  บาท และใน
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ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 15,300.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 
 
 
 
 

  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 2,400.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,050.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 25,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
5,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 ยังจัดเก็บไม่ได้ 

  

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    -ประมาณการไว้ปีงบประมาณ 2564 เป็นปีแรก    

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 12,500 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563   โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 13,327.50  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 1,517.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 3,500 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้ 4,300.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,110.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,142,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 2,992,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
2,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
ได้ 3,226,488.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
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2563 จัดเก็บได้ 1,574,717.00 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น  
โดยประมาณการรายรับจากข้อมูลจ านวนทรัพย์สินและอัตราค่าเช่า
ตามสัญญาเช่าหรือใกล้เคียงกับอัตราท่ีจัดเก็บได้ในปีที่แล้วมาตาม 
รายการ ดังนี้ 
-ค่าเช่าอาคาร                         จ านวน    252,000.00  บาท 
-ค่าเช่าตลาดสด                      จ านวน  1,000,000.00  บาท 
-ค่าเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด จ านวน    1,500,000.00  บาท 
-ค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ จ านวน  240,000.00  บาท 
 
 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 1,150,000 บาท 

    

-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน 1,000,000.00 บาท 
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี  2562  ซึ่งได้รับ 956,568.95 บาท  
และในระยะครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รับ  
814,555.02 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
-ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จ านวน 150,000.00 บาท 
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี  2562  ซึ่งได้รับ 152,534.56 บาท   
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 230,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 10,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยในปีงบประมาณ  
2562 จัดเก็บไม่ได้  จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยประมาณการจาก
โครงการที่เทศบาลจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564   
จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
 

  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 170,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
10,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บ
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ได้ 194,760.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 159,990.05 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 43,165,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 371,427.07 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รับ
จัดสรร 267,286.25 บาท จึงประมาณการรายรับไว้เท่าเดิม 
 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 27,650,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
250,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
จัดสรร 27,528,597.83 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 20,629,751.51 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,150,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
50,000.00 บาท  โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
จัดสรร 3,823,801.35 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 2,785,937.59 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563  จ านวน  
10,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 
42,789.23  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2563 ได้รับจัดสรร 56,083.34 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,640,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
360,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
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จัดสรร 8,866,642.49 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 5,853,761.14 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้นตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 85,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 88,151.81 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รับ
จัดสรร 61,770.37 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 78,225.42 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รับ
จัดสรร 54,436.77 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 
 
 
 

  

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 2,000,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2563 โดยในปีงบประมาณ  
2562 ได้รับจัดสรร 1,796,791.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 851,951.00 บาท จึงประมาณ
การรายรับเท่าเดิม 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 49,916,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 49,916,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ  2563 จ านวน 2,483,000.00  
บาท โดยประมาณการรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลจะจัดสรรให้  
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร 46,216,708.00 บาท และ
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ใน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร จ านวน  
37,640,082.00 บาท  จึงตั้งประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์ 

        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

207,360 197,280 207,360 207,360 0 % 207,360 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,838,240 2,848,320 2,848,320     2,848,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 2,946,060 3,115,506.54 3,173,854 3,707,900 14.61 % 4,249,500 
 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 29 

 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 226,308.38 229,260 215,916 218,400 0 % 218,400 
     เงินประจ าต าแหน่ง 230,400 236,400 233,916 236,400 0 % 236,400 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 410,700 432,720 454,680 477,200 4.46 % 498,500 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 100 % 2,600 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 395,280 406,800 418,050 431,100 2.99 % 444,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,560 32,040 20,790 12,000 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,252,308.38 4,452,726.54 4,517,206 5,083,000     5,661,400 
 รวมงบบุคลากร 7,100,628.38 7,290,966.54 7,365,526 7,931,320     8,509,720 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

49,150 0 0 70,000 685.71 % 550,000 

     ค่าเบี้ยประชุม 4,875 5,687.5 4,875 10,000 0 % 10,000 
     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,000 0 0 30,000 -50 % 15,000 
     ค่าเช่าบ้าน 96,000 112,100 93,200 150,000 0 % 150,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,130 12,000 21,800 52,000 -5 % 49,400 
 รวมค่าตอบแทน 164,155 129,787.5 119,875 312,000     774,400 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,689 176,528 0 0 0 % 0 
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      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 116,561.68 320,000 -21.88 % 250,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,900 20,025 45,275 60,000 0 % 60,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

174,020.2 106,916 407,051.95 200,000 -25 % 150,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการจัดงานวันเทศบาล    24,920 24,920 29,800 0 0 % 0 
       โครงการจัดงานวันเทศบาล. 0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสภาเทศบาล 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสภาเทศบาล. 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล 

0 0 0 800,000 -100 % 0 

 
      

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล. 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน            

277,105 298,795 286,620 0 0 % 0 

       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม 0 0 0 0 100 % 200,000 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน. 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 96,737.81 124,305.87 130,005.04 150,000 0 % 150,000 

 รวมค่าใช้สอย 624,372.01 751,489.87 1,015,313.67 1,630,000     1,140,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 198,784 42,879 72,993.9 120,000 -16.67 % 100,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,799 42,510 20,412 80,000 -50 % 40,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 39,536 48,600 43,095 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุก่อสร้าง 7,105 11,169 6,240 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 43,700 21,000 25,300 100,000 -20 % 80,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 153,997.35 163,074.55 145,864.15 150,000 0 % 150,000 
     วัสดุการเกษตร 0 19,970 0 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,735 69,860 69,428 70,000 -14.29 % 60,000 
 รวมค่าวัสดุ 510,656.35 419,062.55 383,333.05 610,000     500,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 652,017.23 613,032.07 664,024.37 700,000 0 % 700,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 34,340.47 29,483.78 21,654.92 30,000 0 % 30,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 32,274 29,021 40,537 70,000 -28.57 % 50,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 71,955.36 36,891.12 33,464 117,600 14.71 % 134,900 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 790,587.06 708,427.97 759,680.29 917,600     914,900 
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รวมงบด าเนินงาน 2,089,770.42 2,008,767.89 2,278,202.01 3,469,600     3,329,300 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น      0 0 7,990 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 32,400 732.72 % 269,800 
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 77,000 60,000 64,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อระบบควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ 18,500 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี 14,700 0 0 0 0 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

              

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

29,790 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน  

0 0 0 16,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 

20,900 0 0 0 0 % 0 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า 7,800 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Networt  แบบที่ 1  
(27 หน้า/ นาที) 

0 7,900 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network 

11,900 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 

0 0 0 8,900 -100 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  2,800 0 0 0 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 183,390 67,900 71,990 85,300     289,800 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบลงทุน 183,390 67,900 71,990 85,300     289,800 
   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือ 0 15,000 0 0 0 % 0 
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พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 

    รายจ่ายอื่น 15,000 0 0 0 0 % 0 
       รายจ่ายอื่น 0 0 15,000 20,000 0 % 20,000 
 รวมรายจ่ายอ่ืน 15,000 15,000 15,000 20,000     20,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 15,000 15,000 15,000 20,000     20,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถานที่กลาง” ประจ าปีงบประมาณ 2563  

0 0 0 12,000 -100 % 0 

 
      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

0 0 0 0 100 % 12,000 

       อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร   0 0 12,000 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 42,000 0 12,000 12,000     12,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบเงินอุดหนุน 42,000 0 12,000 12,000     12,000 
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รวมงานบริหารทั่วไป 9,430,788.8 9,382,634.43 9,742,718.01 11,518,220     12,160,820 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,570,500 1,666,598.7 1,770,540 2,174,500 5.91 % 2,303,100 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 279,360 266,960 154,440 219,600 25.27 % 275,100 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,480 25,310 4,980 24,000 -50 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,949,340 2,018,868.7 1,989,960 2,478,100     2,650,200 
 รวมงบบุคลากร 1,949,340 2,018,868.7 1,989,960 2,478,100     2,650,200 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,650 19,250 12,300 20,000 0 % 20,000 
     ค่าเช่าบ้าน 38,500 42,000 46,000 60,000 0 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,800 9,600 -39.58 % 5,800 
 รวมค่าตอบแทน 59,150 61,250 66,100 139,600     115,800 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 258,953 243,423.2 0 0 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 322,646 197,200 -8.72 % 180,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

58,147 13,250 18,648 42,200 -28.91 % 30,000 

 
      

โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล  

13,545 17,605 20,565 30,000 -100 % 0 

 
      

โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล. 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนใน
การจัดตั้งและยุบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 250,000 -100 % 0 

       โครงการอบรมกฏหมายท้องถิ่น 17,970 19,506 0 0 0 % 0 
       โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 0 9,745 0 0 0 % 0 
       โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย  29,785 39,998 29,475 0 0 % 0 
       โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย. 0 0 0 0 100 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,300 22,357.5 76,064 80,000 -37.5 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 428,700 365,884.7 467,398 599,400     320,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 19,973 16,177 19,943 20,000 0 % 20,000 
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    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700 450 0 10,000 -50 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 780 7,650 7,795 10,000 -50 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,360 7,839 12,225 20,000 0 % 20,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมค่าวัสดุ 32,813 32,116 39,963 60,000     50,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 32,986.66 34,463.56 57,049.68 108,000 -7.41 % 100,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,800 0 2,800 6,000 0 % 6,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 38,786.66 34,463.56 59,849.68 114,000     106,000 
 รวมงบด าเนินงาน 559,449.66 493,714.26 633,310.68 913,000     591,800 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 0 0 9,000 3,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อตู้วางเอกสาร 0 0 0 9,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     0 0 5,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
       ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแม่ข่าย 1 ชุด   0 0 0 58,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR       0 0 59,000 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

29,900 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

0 0 0 22,000 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 

20,900 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Injet) 

0 7,600 0 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,700 0 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   0 0 0 2,800 -100 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว.   

0 0 0 2,800 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 53,500 7,600 73,000 97,600     10,000 
 รวมงบลงทุน 53,500 7,600 73,000 97,600     10,000 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,562,289.66 2,520,182.96 2,696,270.68 3,488,700     3,252,000 
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งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,229,160 1,304,100 1,378,740 1,686,135 27.26 % 2,145,800 
     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 46,500 29.03 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,511,160 1,586,100 1,660,740 1,972,635     2,445,800 
 รวมงบบุคลากร 1,511,160 1,586,100 1,660,740 1,972,635     2,445,800 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 48,400 44,700 160,000 -18.75 % 130,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 58,080 59,420 107,850 82,623 45.24 % 120,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 12,000 400 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 3,000 3,000 3,500 0 % 3,500 
 รวมค่าตอบแทน 61,080 110,820 155,550 258,123     313,500 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 167,124 130,124 0 0 0 % 0 
 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 40 

 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 153,694 295,000 1.69 % 300,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

48,103.6 49,350 26,724 80,000 -62.5 % 30,000 

 
      

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  

103,846.2 83,077 16,343.44 12,000 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน. 

0 0 0 0 100 % 50,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,220 3,240 6,800 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 323,293.8 265,791 203,561.44 397,000     390,000 
   ค่าวัสดุ               
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     วัสดุส านักงาน 78,915.05 60,448 52,118 80,000 -25 % 60,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 3,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,644.7 2,274.5 1,249.75 1,600 87.5 % 3,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,510 29,800 27,090 34,600 -13.29 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 97,069.75 92,522.5 80,457.75 116,200     96,000 
 รวมงบด าเนินงาน 481,443.55 469,133.5 439,569.19 771,323     799,500 
   งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 0 0 0 3,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0 0 0 6,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  0 13,600 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* 

0 0 29,800 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 

0 0 0 9,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

7,800 0 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
 

0 0 5,600 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 29,800 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 0 5,800 0 0 0 % 0 
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kVA  
รวมค่าครุภัณฑ์ 7,800 49,200 35,400 18,000     0 

 รวมงบลงทุน 7,800 49,200 35,400 18,000     0 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,000,403.55 2,104,433.5 2,135,709.19 2,761,958     3,245,300 
 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
13,993,482.0

1 
14,007,250.89 14,574,697.88 17,768,878     18,658,120 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 621,900 650,640 679,500 1,010,600 -0.16 % 1,009,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 246,240 258,120 273,480 286,800 4.85 % 300,700 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,157,290.91 1,229,400 1,149,344.52 1,181,600 5.61 % 1,247,900 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 128,407.87 130,020 114,591.61 120,000 0 % 120,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,171,838.78 2,286,180 2,234,916.13 2,617,000     2,695,600 
 รวมงบบุคลากร 2,171,838.78 2,286,180 2,234,916.13 2,617,000     2,695,600 
   งบด าเนินงาน               
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   ค่าตอบแทน               
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 25,200 25,200 75,000 -25.33 % 56,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,680 27,800 73,140 30,000 -33.33 % 20,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,430 7,200 8,000 12,800 0 % 12,800 
 รวมค่าตอบแทน 36,110 60,200 106,340 117,800     88,800 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,700 10,764 0 0 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

47,888 1,930 0 20,000 -25 % 15,000 

       โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร 0 0 0 0 100 % 5,000 
       โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.     5,600 3,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล        

26,660 8,956 13,300 15,000 -100 % 0 

 
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล. 

0 0 0 0 100 % 10,000 

       โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย     0 15,130 0 20,000 -100 % 0 
 

      
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย. 
 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น  

49,869.1 42,054.4 44,282 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น. 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 200,000 

       โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ขับข่ีปลอดภัย 0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 265,809.22 279,219.1 149,855.1 470,000 -36.17 % 300,000 
 รวมค่าใช้สอย 398,526.32 361,053.5 207,437.1 635,000     620,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 7,620 7,275 9,216 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 15,400 15,000 0 % 15,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,650 65,800 112,070 65,000 84.62 % 120,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 178,599.3 188,721.7 208,118.4 200,000 0 % 200,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 9,740 9,600 10,000 0 % 10,000 
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รวมค่าวัสดุ 221,669.3 271,536.7 354,404.4 300,000     355,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 42,052.49 49,414.9 47,655.06 50,000 10 % 55,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 42,052.49 49,414.9 47,655.06 50,000     55,000 
 รวมงบด าเนินงาน 698,358.11 742,205.1 715,836.56 1,102,800     1,118,800 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 9,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
       ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง  0 39,400 0 0 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 166.67 % 80,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 39,400 0 39,000     80,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
       โครงการค่าติดตั้งท่อธารประปาดับเพลิง    0 0 124,000 0 0 % 0 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 124,000 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 39,400 124,000 39,000     80,000 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,870,196.89 3,067,785.1 3,074,752.69 3,758,800     3,894,400 
 งานเทศกิจ               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 
 รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 
 รวมงานเทศกิจ 240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,750 0 38,250 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 19,500 49,860 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 74,500 77,360 77,365 30,000 66.67 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ 99,250 96,860 165,475 90,000     110,000 
 รวมงบด าเนินงาน 99,250 96,860 165,475 90,000     110,000 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 99,250 96,860 165,475 90,000     110,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,209,446.89 3,404,645.1 3,480,227.69 4,088,800     4,244,400 
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แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,790,700 1,515,852.25 1,592,100 2,003,300 7.84 % 2,160,400 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 18,903.23 18,000 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,210,700 1,894,755.48 1,970,100 2,423,300     2,580,400 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบบุคลากร 2,210,700 1,894,755.48 1,970,100 2,423,300     2,580,400 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 60,000 -50 % 30,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -80 % 1,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,900 25,000 3,000 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 28,900 25,000 3,000 95,000     61,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,111,887 1,095,918 0 0 0 % 0 
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      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,405,916 1,509,000 -30.42 % 1,050,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

137,000 45,745.76 32,232 114,000 -56.14 % 50,000 

 
      

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

0 0 0 0 100 % 90,000 

 
      

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ า
หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 

97,048.25 98,725.15 95,048.2 100,000 -10 % 90,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

0 0 0 0 100 % 90,000 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

0 0 0 200,000 -100 % 0 

       โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ 0 0 0 0 100 % 90,000 
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นางเจ้าฯ พระบรมราชินี. 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,893 65,480 52,390 300,000 -83.33 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 1,406,828.25 1,305,868.91 1,585,586.2 2,423,000     1,510,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 50,000 51,111 32,005 50,000 -20 % 40,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,450 9,830 1,350 80,000 -87.5 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0 17,345 7,372 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0 18,835 0 10,000 -50 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,549.8 2,372.2 3,161.2 5,000 -30 % 3,500 
     วัสดุการเกษตร 0 13,400 1,920 0 100 % 5,000 
     วัสดุกีฬา 0 0 0 60,000 -100 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,200 44,200 32,974 40,000 -12.5 % 35,000 
 รวมค่าวัสดุ 88,199.8 157,093.2 78,782.2 255,000     108,500 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 345,380.43 345,898.03 430,419.06 320,000 -6.25 % 300,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 1,767.46 1,851.19 1,447.71 3,000 0 % 3,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,794.22 10,135.55 8,760.6 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 356,942.11 357,884.77 440,627.37 333,000     313,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,880,870.16 1,845,846.88 2,107,995.77 3,106,000     1,992,500 
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  งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ 46,800 39,000 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 0 0 15,600 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  0 0 0 9,500 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี  0 0 34,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน พีซี  42,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน 
ส าหรับงานส านักงาน 

0 0 0 34,000 0 % 34,000 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) 

0 0 0 4,300 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer).   

0 0 0 8,600 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 88,800 39,000 49,600 56,400     34,000 
 รวมงบลงทุน 88,800 39,000 49,600 56,400     34,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบเงินอุดหนุน               
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  เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และงานส าคัญทาง
ราชการ 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทาง
ราชการประจ าปี 2563 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000     10,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000     10,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,180,370.16 3,779,602.36 4,127,695.77 5,595,700     4,616,900 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 588,907 786,300 706,936 1,451,700 5.39 % 1,530,000 
     เงินวิทยฐานะ 0 0 59,500 126,000 33.33 % 168,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 205,941.92 225,240 229,920 234,900 2.17 % 240,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,838.67 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 827,687.59 1,047,540 1,032,356 1,848,600     1,974,000 
 รวมงบบุคลากร 827,687.59 1,047,540 1,032,356 1,848,600     1,974,000 
   งบด าเนินงาน               
 

  
ค่าใช้สอย 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก  6,700 15,010 15,540 18,000 -100 % 0 
 

      
โครงการแข่งขันตอบปัญหา สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

8,400 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

8,520 0 0 0 0 % 0 

       โครงการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว  6,040 0 0 0 0 % 0 
       โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  9,770 12,660 12,890 16,000 -100 % 0 
       โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  8,520 11,230 11,170 14,000 -100 % 0 
       โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  9,770 12,660 12,890 16,000 -100 % 0 
 

      
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน (แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก) 

0 0 0 0 100 % 16,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน (แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย) 

0 0 0 0 100 % 16,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน (แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) 

0 0 0 0 100 % 12,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน (แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์) 

0 0 0 0 100 % 13,000 
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โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่าน (ประกวดวาดภาพระบายสี) 

0 0 0 0 100 % 15,000 

       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  0 118,626 129,921 130,000 -100 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ. 0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ระบบ 
adsl/wifi 

5,350 0 0 0 0 % 0 

       โครงการประกวดวาดภาพระบายสี  9,840 13,310 14,105 16,000 -100 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   

1,367,429 1,695,126 1,950,830 2,236,350 -100 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา. 

0 0 0 0 100 % 2,469,980 

 รวมค่าใช้สอย 1,440,339 1,878,622 2,147,346 2,446,350     2,641,980 
   ค่าวัสดุ               
     ค่าอาหารเสริม (นม) 5,218,094.6 5,427,273.4 5,426,080 5,762,020 0.14 % 5,769,800 
 รวมค่าวัสดุ 5,218,094.6 5,427,273.4 5,426,080 5,762,020     5,769,800 
 รวมงบด าเนินงาน 6,658,433.6 7,305,895.4 7,573,426 8,208,370     8,411,780 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
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      ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน      0 0 0 6,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0 50,000 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(มอก.) 

94,800 94,800 0 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     0 0 0 12,000 -100 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 6 ชุด 0 35,880 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 0 37,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การศึกษา               
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(มอก.) 

0 0 0 64,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 7,990 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารเพื่อการเรียนรู้ 

0 0 0 0 100 % 567,500 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
 

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

0 0 0 150,000 -100 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 113,790 217,680 0 232,000     567,500 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 87,200 0 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

0 0 0 0 100 % 150,000 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 87,200 0     150,000 
 รวมงบลงทุน 113,790 217,680 87,200 232,000     717,500 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 11,122,000 11,247,060 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.ประโคนชัย
วิทยา) 

0 0 0 0 100 % 4,700,000 

       โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.วัดแจ้งฯ) 0 0 0 0 100 % 1,060,000 
 

      
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.อนุบาลประ
โคนชัย) 

0 0 0 0 100 % 5,180,000 

       อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 0 0 4,713,000 4,604,000 -100 % 0 
       อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) 0 0 1,175,000 1,200,000 -100 % 0 
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      อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 0 0 5,215,000 5,252,000 -100 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 11,122,000 11,247,060 11,103,000 11,056,000     10,940,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 11,122,000 11,247,060 11,103,000 11,056,000     10,940,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,721,911.19 19,818,175.4 19,795,982 21,344,970     22,043,280 
 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 

19,000 0 0 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

97,749.69 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 116,749.69 0 0 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 116,749.69 0 0 0     0 
 รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 116,749.69 0 0 0     0 
 

รวมแผนงานการศึกษา 23,019,031.04 
23,597,777.7

6 
23,923,677.77 26,940,670     26,660,180 
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แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,703,005.24 1,804,620 1,494,280 1,945,600 13.64 % 2,210,900 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 207,600 204,000 211,600 234,000 0 % 234,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 112,000 194,400 0 % 194,400 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 446,160 209,040 221,880 238,300 3.36 % 246,300 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,007,331.36 3,286,493.08 3,345,232.25 3,469,100 0.5 % 3,486,600 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 335,448.17 363,472.56 356,439.14 360,000 0 % 360,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,833,944.77 6,002,025.64 5,741,431.39 6,441,400     6,732,200 
 รวมงบบุคลากร 5,833,944.77 6,002,025.64 5,741,431.39 6,441,400     6,732,200 
   งบด าเนินงาน               
 

  
ค่าตอบแทน 
 

              

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 194,000 -47.42 % 102,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,360 23,940 27,960 50,000 -40 % 30,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0 0 68,100 100,800 19.05 % 120,000 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 0 4,800 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 27,360 23,940 100,860 354,800     262,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 483,055 459,473.64 0 0 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 486,967 550,000 0 % 550,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

19,880 10,950 67,233 53,000 -24.53 % 40,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 164,857.09 67,640 147,220 150,000 0 % 150,000 
 รวมค่าใช้สอย 667,792.09 538,063.64 701,420 753,000     740,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 14,889 7,711 11,785 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,830 24,385 14,040 80,000 -50 % 40,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 94,190 71,050 45,010 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุก่อสร้าง 76,307 11,690 42,393 80,000 -25 % 60,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 102,800 24,130 88,390 100,000 0 % 100,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 475,790.7 472,315.35 472,185.85 500,000 0 % 500,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 351,951.55 293,791.68 306,070.88 300,000 0 % 300,000 
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    วัสดุการเกษตร 22,180 28,400 31,600 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 45,790 11,480 23,460 40,000 -25 % 30,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,880 17,700 23,598 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 1,212,608.25 962,653.03 1,058,532.73 1,230,000     1,160,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 197,359.29 212,770.21 194,779.13 200,000 0 % 200,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 197,359.29 212,770.21 194,779.13 200,000     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,105,119.63 1,737,426.88 2,055,591.86 2,537,800     2,362,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 0 0 0 3,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0 0 0 5,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 0 0 0 950,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 0 120,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม 0 5,200 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   0 19,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     ครุภัณฑ์โรงงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 0 7,500 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

0 22,000 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  

0 7,700 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) 

0 0 0 4,300 -100 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  0 5,800 0 0 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 107,300 0 0 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 87,900 100,000 0 % 100,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 174,500 87,900 1,204,300     100,000 
 รวมงบลงทุน 0 174,500 87,900 1,204,300     100,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7,939,064.4 7,913,952.52 7,884,923.25 10,183,500     9,194,200 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0 0 200,000 -100 % 0 
       โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข. 0 0 0 0 100 % 200,000 
       โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  0 0 28,730 100,000 -100 % 0 
       โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข. 0 0 0 0 100 % 80,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

0 19,279 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

49,241 77,893 49,937 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด. 

0 0 0 0 100 % 80,000 

       โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม    64,122 0 0 0 0 % 0 
       โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  0 190,470 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

0 0 11,000 20,000 -100 % 0 
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โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลต าบล ประโคนชัย และศึกษาดูงาน
ตลาดสดตัวอย่าง  

0 3,175 4,050 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

0 0 0 0 100 % 250,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)    

0 0 0 220,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 113,363 290,817 93,717 640,000     630,000 
 รวมงบด าเนินงาน 113,363 290,817 93,717 640,000     630,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 
2563 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

       อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 0 0 10,000 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 316,800 0 0 0 % 0 
       โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน 0 0 0 120,000 -100 % 0 
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ชุมชน 

      
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน. 

0 0 0 0 100 % 120,000 

       อุดหนุนชุมชนกันเตอล  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนชัยมงคล  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนตาเจรือม  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดจ าปา  0 0 12,300 0 0 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา 0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโพธิ์  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนศูนย์การค้า 0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองกกใต้  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองกกเหนือ  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองจอกพัฒนา  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหลักเมือง  0 0 12,300 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนอ านวยกิจ  0 0 12,300 0 0 % 0 
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อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 120,000 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 316,800 326,800 130,000     130,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 316,800 326,800 130,000     130,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 113,363 607,617 420,517 770,000     760,000 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 23,719.73 22,885.02 31,617.97 36,000 -5.56 % 34,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 1,322.52 1,348.2 1,367.46 1,500 0 % 1,500 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 8,738.34 9,000 0 % 9,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 32,617.85 31,808.82 41,723.77 46,500     44,500 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบด าเนินงาน 32,617.85 31,808.82 41,723.77 46,500     44,500 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 64,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 8,800 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
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      ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก แบบดิจิตอล  0 0 0 6,000 -100 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่
วัดส่วนสูง  

18,000 0 0 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  0 26,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000 26,000 72,800 6,000     0 
 รวมงบลงทุน 18,000 26,000 72,800 6,000     0 
 รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 50,617.85 57,808.82 114,523.77 52,500     44,500 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 8,103,045.25 8,579,378.34 8,419,964.02 11,006,000     9,998,700 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 8,750 0 0 0 0 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   45,340 27,000 0 400,000 -100 % 0 
       โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส. 0 0 0 0 100 % 40,000 
 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

232,620 0 0 0 0 % 0 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

0 15,500 15,500 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 286,710 42,500 15,500 400,000     40,000 
 รวมงบด าเนินงาน 286,710 42,500 15,500 400,000     40,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* 

0 0 21,900 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0 0 5,700 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  0 0 700 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  

0 22,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี  

0 16,800 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
kVA  

0 5,800 0 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,600 28,300 0     0 
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รวมงบลงทุน 0 44,600 28,300 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 20,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  0 0 20,000 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000     20,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000     20,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 286,710 107,100 63,800 420,000     60,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 286,710 107,100 63,800 420,000     60,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม
ตะกร้อสวนสาธารณะสระตาเจรือม 

0 0 0 97,400 -100 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 97,400     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 97,400     0 
 รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 97,400     0 
 งานสวนสาธารณะ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวรอบอุทยานน้ าหนอง
ระแซซัน  (กองช่าง) 

99,450 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 99,450 0 0 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 99,450 0 0 0     0 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (กองช่าง) 0 0 0 9,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
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      ค่าจัดซื้อเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 17,500 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง)  
  

0 0 9,500 9,500 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กอง
สาธารณสุขฯ) 

0 0 28,500 28,500 0 % 28,500 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 55,500 47,000     28,500 
 รวมงบลงทุน 0 0 55,500 47,000     28,500 
 รวมงานสวนสาธารณะ 99,450 0 55,500 47,000     28,500 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 99,450 0 55,500 144,400     28,500 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,020,060 1,257,062.87 1,444,080 1,530,300 5.61 % 1,616,100 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 
     เงินประจ าต าแหน่ง 85,200 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,172,460 1,409,462.87 1,596,480 1,682,700     1,768,500 
 รวมงบบุคลากร 1,172,460 1,409,462.87 1,596,480 1,682,700     1,768,500 
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 40,000 -25 % 30,000 

     ค่าเช่าบ้าน 0 0 12,000 132,000 0 % 132,000 
 รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000 172,000     162,000 
   ค่าใช้สอย               
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 118,000 -8.47 % 108,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

64,224 3,950 110,330 60,000 -33.33 % 40,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 350 0 9,950 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 64,574 3,950 120,280 188,000     158,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 13,778 14,840 13,205 10,000 50 % 15,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 19,868 18,000 15,000 33.33 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 33,778 34,708 31,205 25,000     35,000 
 รวมงบด าเนินงาน 98,352 38,658 163,485 385,000     355,000 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1,270,812 1,448,120.87 1,759,965 2,067,700     2,123,500 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลประโคนชัย  

10,400 0 0 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 0 8,515 9,250 0 0 % 0 
       โครงการจัดท าแผนชุมชน  0 0 0 10,000 -100 % 0 
       โครงการจัดท าแผนชุมชน. 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว 

10,500 0 0 0 0 % 0 

       โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี 30,400 0 0 0 0 % 0 
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ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

      
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความ
เข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
  

0 9,290 13,000 0 0 % 0 

       โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

0 193,490 150,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัว 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัว. 
 

0 0 0 0 100 % 15,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลประโคนชัย. 

0 0 0 0 100 % 30,000 

       โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 0 0 0 40,000 -100 % 0 
       โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ. 0 0 0 0 100 % 40,000 
       โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน 7,350 7,780 0 0 100 % 10,000 
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ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อม
กระยาสารทประโคนชัย 

0 33,720 50,000 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน. 

0 0 0 0 100 % 150,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

0 0 0 0 100 % 300,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน   

300,970 230,825 209,250 200,000 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 98,100 99,250 0 100 % 100,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 0 0 0 0 100 % 40,000 
       โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  0 53,960 14,940 50,000 -100 % 0 
 

      
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 100,000 
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โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย   

0 119,600 119,600 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

       โครงการอบรมอาชีพการท าขนมหวาน  13,230 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการอบรมอาชีพการท าอาหารคาว 
  

5,845 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 378,695 755,280 665,290 530,000     875,000 
 รวมงบด าเนินงาน 378,695 755,280 665,290 530,000     875,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 378,695 755,280 665,290 530,000     875,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,649,507 2,203,400.87 2,425,255 2,597,700     2,998,500 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการ เดิน-วิ่ง ระแซซันมินิมาราธอน 0 0 80,000 0 0 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเทศบาลต้าน 39,980 28,000 39,980 40,000 -100 % 0 
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ยาเสพติด      
      โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล         40,000 40,000 40,000 40,000 -100 % 0 

       โครงการแข่งขันกีฬาเปตองตลุงคัพ        35,998.4 39,998 40,000 40,000 -100 % 0 
 

      
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต้านยา
เสพติด      

99,975 119,972 120,000 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซันคัพ      

94,736 119,641 117,980 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประ
โคนชัย (แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ) 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประ
โคนชัย (แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล) 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประ
โคนชัย (แข่งขันกีฬาเปตอง) 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประ
โคนชัย (แข่งขันกีฬาฟุตซอล) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประ
โคนชัย (แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

       โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟ มาราธอน 0 0 0 0 100 % 80,000 
 

      
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย
ร่วมแข่งขันกฬีา 
 

0 0 0 0 100 % 180,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย
ร่วมแข่งขันกีฬา 

121,535 168,290 184,240 0 0 % 0 

       โครงการอบรมโยคะเบื้องต้น 0 0 30,000 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 432,224.4 515,901 652,200 220,000     580,000 
 รวมงบด าเนินงาน 432,224.4 515,901 652,200 220,000     580,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์กีฬา               
       ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 1,000,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0     1,000,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 0     1,000,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 110,000 134,000 0 0 0 % 0 
        อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 0 0 20,000 20,000 -100 % 0 
 

      

โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐา   ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 17) ประจ าปี 2563 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว”ภูพานราชนิเวศน์”ครังที่ 38  

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประ
โคนชัยพิทยาคม) 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประ
โคนชัยวิทยา) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (เมอืงต
ลุงพิทยาสรรพ์) 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (วัดแจ้ง
ฯ) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (อนุบาล
ประโคนชัย) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประ
โคนชัย (กีฬาชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จ

0 0 0 0 100 % 30,000 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัยเกมส์") 

      

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประ
โคนชัย (ฟุตบอลประเพณี จ.บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว) 
 

0 0 0 0 100 % 15,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (ประโคนชัยเกมส์      ครั้งที่ 16) 
ประจ าปี 2562 

0 0 30,000 0 0 % 0 

       อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 0 0 30,000 30,000 -100 % 0 
       อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 0 0 0 20,000 -100 % 0 
       อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 30,000 30,000 -100 % 0 
       อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) 0 0 20,000 20,000 -100 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 110,000 134,000 130,000 170,000     165,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 134,000 130,000 170,000     165,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 542,224.4 649,901 782,200 390,000     1,745,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
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  งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

0 140,336 136,107 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  6,300 172,506.88 177,470.25 177,000 -100 % 0 
       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง. 0 0 0 0 100 % 180,000 
       โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  118,758 129,042 122,863 0 0 % 0 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์. 0 0 0 0 100 % 130,000 
       โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  373,042.98 490,324.73 503,868.36 900 -100 % 0 
       โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา. 0 0 0 0 100 % 200,000 
 

      
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

0 98,597.5 0 0 0 % 0 

       โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา     28,879.4 22,180 15,351 30,000 -100 % 0 
       โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา. 0 0 0 0 100 % 15,000 
 รวมค่าใช้สอย 526,980.38 1,052,987.11 955,659.61 207,900     525,000 
 รวมงบด าเนินงาน 526,980.38 1,052,987.11 955,659.61 207,900     525,000 
   งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 8,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 8,000 0 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 30,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปี 2563 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปี 
2562 

0 0 30,000 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการประจ าปี 2562 

0 0 10,000 0 0 % 0 
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    เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้น
เทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจ าปี งาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

0 0 0 0 100 % 720,000 

 
      

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้น
เทียน ขบวนแห่และรูปสัตว์ประจ าปี งาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

0 0 0 520,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 60,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

0 0 0 0 100 % 60,000 

       อุดหนุนวัดกลาง  0 0 60,000 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 20,000 90,000 100,000 550,000     810,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 90,000 100,000 550,000     810,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 546,980.38 1,150,987.11 1,055,659.61 757,900     1,335,000 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว               
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 20,000 0 0 0 % 0 
       โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 0 0 0 0 100 % 20,000 
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โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
ประจ าปี 2563 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว"มหัศจรรย์
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

       อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 20,000 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 40,000     40,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 40,000     40,000 
 รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 20,000 20,000 40,000     40,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,089,204.78 1,820,888.11 1,857,859.61 1,187,900     3,120,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,316,640 1,290,180 1,560,583.61 1,975,300 5.6 % 2,086,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 855,888.4 865,800 911,400 917,980 0.68 % 924,200 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 94,918.78 89,620.02 88,020 84,000 0 % 84,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,327,447.18 2,305,600.02 2,620,003.61 3,037,280     3,154,200 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบบุคลากร 2,327,447.18 2,305,600.02 2,620,003.61 3,037,280     3,154,200 
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  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 40,000 75 % 70,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,830 38,400 29,200 35,000 0 % 35,000 
 รวมค่าตอบแทน 6,830 38,400 29,200 80,000     110,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,869 7,260 0 0 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 96,709 160,000 -37.5 % 100,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

36,376 11,094 28,432 30,000 0 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 58,366.75 28,430 90,887.2 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 171,611.75 46,784 216,028.2 220,000     160,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 20,725 9,453 14,900 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 241,105 141,685 199,970 150,000 13.33 % 170,000 
     วัสดุก่อสร้าง 72,715 159,305 190,592 120,000 41.67 % 170,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,600 15,070 0 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 39,305.24 40,241.35 37,479.6 70,000 -14.29 % 60,000 
     วัสดุการเกษตร 51,540 67,628.72 37,720 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,378 18,490 4,800 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 451,368.24 456,873.07 490,461.6 455,000     515,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 54,139.24 69,710.27 58,590.44 70,000 -7.14 % 65,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 54,139.24 69,710.27 58,590.44 70,000     65,000 
 รวมงบด าเนินงาน 683,949.23 611,767.34 794,280.24 825,000     850,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร      0 0 10,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
       ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต 0 9,250 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล้อ 

0 0 0 0 100 % 3,900,000 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   0 9,500 0 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์ส ารวจ               
       ค่าจัดซื้อกล้องส ารวจ 0 460,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 35,000 -42.86 % 20,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 478,750 10,000 43,000     3,920,000 
 รวมงบลงทุน 0 478,750 10,000 43,000     3,920,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,011,396.41 3,396,117.36 3,424,283.85 3,905,280     7,924,200 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า บ่อพัก ซอยแสนสุข
(หมู่ 7)  

0 300,000 0 0 0 % 0 

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 134,000 0 0 0 % 0 
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พร้อมท่อระบายน้ า,บ่อพักซอยบ้านนางร าพึง 
จุ้ยประโคน (หมู่ที่ 3 ชุมชนตาเจรือม)  

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าบ่อพักซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย 
 

0 0 160,700 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ 
3 

0 0 275,400 0 0 % 0 

 

      

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ศาลตาปู่หนองระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลัง
วัดแจ้ง และก่อสร้างรางระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนชีวสุทโธจากสามแยกถนน
หนองระแซซันถึงถนนประโคนชัย-ปราสาท
เมืองต่ า 

0 0 0 2,857,500 -100 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนอ านวยกิจ จากสี่แยกประโคนชัย-
บ้านกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 4,000,000 

 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 87 

 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ทางเท้า ถนนภักดีด ารง 

0 0 0 4,542,900 -100 % 0 

       เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยประชาสันติ 
ถนนราษฎร์บ ารุง – ถนนอ านวยกิจ 
 
 

0 0 0 487,300 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหน้าวัดแจ้งจากสามแยกหน้าโรงเรียนวัด
แจ้งถึงสี่แยกประโคนชัย-บ้านกรวด  

0 406,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 840,000 436,100 7,887,700     4,030,000 
 รวมงบลงทุน 0 840,000 436,100 7,887,700     4,030,000 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 840,000 436,100 7,887,700     4,030,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,011,396.41 4,236,117.36 3,860,383.85 11,792,980     11,954,200 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ     พอเพียง    

0 0 39,960 50,000 -100 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 100 % 40,000 

       โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 0 0 61,100 150,000 -100 % 0 
 

      
โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม. 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 101,060 200,000     140,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 101,060 200,000     140,000 
   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 101,060 200,000     140,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 101,060 200,000     140,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,639,766.73 1,688,959.73 1,739,628.52 1,791,820 3 % 1,845,580 
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    ค่าช าระดอกเบี้ย 437,440.68 388,247.68 337,578.89 285,400 -18.84 % 231,640 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 358,824 376,839 370,199 389,000 -1.03 % 385,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 17,150 16,122 2.34 % 16,500 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,943,900 11,244,400 11,596,300 13,040,000 5.77 % 13,793,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,658,400 2,868,000 2,940,800 3,250,000 30.52 % 4,242,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 19,500 18,000 18,000 36,000 0 % 36,000 
     ส ารองจ่าย 0 41,369.44 0 460,000 -34.78 % 300,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 389,886.5 360,350.08 0 0 0 % 0 
 

      
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 0 240,000 240,000 -100 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 136,176 100,000 0 % 100,000 
 

      
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 

0 0 76,156.06 79,890 4.14 % 83,200 

 
      

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 240,000 

   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียน
เทศบาล 

0 0 13,296 13,500 62.96 % 22,000 

     เงินช่วยพิเศษ 27,000 0 74,790 40,000 -32.5 % 27,000 
     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน 932,381 946,621 969,410 991,140 1.45 % 1,005,480 
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ท้องถิ่น (กบท.) 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 9,972.48 9,972.48 9,972.48 10,000 0 % 10,000 

     เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 725,625 0 0 0 % 0 
 รวมงบกลาง 17,417,071.39 18,668,384.41 18,539,456.95 20,742,872     22,337,400 
 รวมงบกลาง 17,417,071.39 18,668,384.41 18,539,456.95 20,742,872     22,337,400 
 รวมงบกลาง 17,417,071.39 18,668,384.41 18,539,456.95 20,742,872     22,337,400 
 รวมแผนงานงบกลาง 17,417,071.39 18,668,384.41 18,539,456.95 20,742,872     22,337,400 
 รวมทุกแผนงาน 71,878,344.77 76,624,942.84 77,301,882.77 96,890,200     100,200,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 22,337,400 บาท 

  งบกลาง รวม 22,337,400 บาท 

   งบกลาง รวม 22,337,400 บาท 

   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,845,580 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้น โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการ 
ก่อสร้างอาคารหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ,
โครงการก่อสร้างรั้ว ถนน และท่อระบายน้ า บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตามสัญญาที่ 1183/190/2555  
ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 งวดที่ 7 ก าหนด 
ส่งใช้คืนภายในก าหนด 10 ปี ต้นเงิน 1,845,571.90 บาท  
ขอตั้งจ่าย 1,845,580.- บาท เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 
มาตรา 67 (9) มาตรา 67 ตรี ระเบียบ มท ว่าด้วยเงิน 
ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552 ข้อ 18 และมติ 
ที่ประชุม คกก.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ครั้งที ่ 
2/2553 วันที่ 4 มี.ค.2553 (กองคลัง) 

      

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 231,640 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายช าระดอกเบี้ย ตามสัญญาที่ 1183/190/2555 ลง
วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 งวดที่ 7 ก าหนดส่งใช้คืน
ภายในก าหนด 10 ปี ดอกเบี้ย 231,635.51 บาท จึงขอตั้ง
จ่าย 231,640.- บาท เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9)  
มาตรา 67 ตรี ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
เทศบาล พ.ศ.2552 ข้อ 18 และมติที่ประชุม คกก.เงินทุน
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ส่งเสริมกิจการเทศบาล ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 4 มี.ค.2553 
(กองคลัง) 
 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 385,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หักในอัตรา
ร้อยละห้า ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยค านวณ
ตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลประโคนชัย  
เป็นเงิน 7,695,400.-บาท คิดเป็นเงิน 384,770.-บาท  
(7,695,400*5/100 =384,770) ขอตั้งจ่าย 385,000.-
บาท เป็นไปตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง) 

 
    

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) 
เป็นไปตาม พรบ.เงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธ.ค.2561  (กองคลัง) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 13,793,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ พ.ศ.2548   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 พรบ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2552 มาตรา 16  
รวมถึงระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  (กองสวัสดิการ
สังคม)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
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2565 หน้า 93 ล าดับที่ 2) 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 4,242,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขต
เทศบาล  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.
2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท.  พ.ศ.2548 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  (กองสวัสดิการสังคม) (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  93 ล าดับที่ 3) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน 
เขตเทศบาลที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  
และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ 
การยังชีพของ อปท.  พ.ศ.2548  หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 93 ล าดับที่ 4) 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นตามลักษณะดังนี้ 
- เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ และหากไม่รีบด าเนินการ
โดยเร็ว  อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนได้      
-เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน
การเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ หรือ
เกิดข้ึนโดยมิได้คาดคิดมาก่อน  เช่น การช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ 
- ส ารองไว้เพ่ิมจ่ายในกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว   
แต่ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 
ลว 12 มี.ค. 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลว 15 ก.ค. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น  
การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงและการจัดการ
จราจรโดยจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับตามกฎหมายจราจร
ทางบก กฎหมายการจัดระเบียบ การจอดรถยนต์ทั้ง 
จ านวนเป็นล าดับแรก และสมทบด้วยรายได้จากภาษี 
หรือเงินรายได้อ่ืน เป็นไปตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 146 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 83,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย (ส.ท.ท.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เกี่ยวกับค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดย
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
ค านวณ  รายรับจริง ปี 62 (โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท) x 0.00167 
49,776,244.66 x 0.00167 =  83,126.33   บาท 
  จึงขอตั้งจ่ายไว้  83,200.-  บาท   
 

    

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลประโคนชัย ตามอัตราที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือการสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ปี พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
มท 0810.6/ว 950 ลว 24 มี.ค.2563 ระเบียบ มท.ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
หน้า 86  ล าดับที่ 1) 

      

    
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นไปตามหนังสือด่วน
ที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท  
0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.
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ประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 27,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงาน  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  
ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 1,005,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปีตาม
งบประมาณท่ัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)               
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และเงินเพ่ิมบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด 7 แห่งระเบียบ
นี้ หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง)         
 
                                    

      

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่16) พ.ศ. 2558  
และหนังสือ มท 0808.5/ว30 ลว 12 กค. 2560  (กองคลัง) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 12,160,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,509,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รอง       
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นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800.- บาท 
ตั้งจ่ายไว้  345,600.-บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆเดือนละ 
15,840.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 380,160.-บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ   
                                                     

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
อัตราเดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจ่ายไว้  72,000.- บาท  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆเดือนละ 4,500.-บาท  
ตั้งจ่ายไว้ 108,000.-บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ      
                                                            

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/ 
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  
6,000.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 72,000.-บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ 
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 อัตราๆเดือนละ 4,500.- บาท ตั้งจ่ายไว้   
108,000.- บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
                                                                   

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก จ านวน 207,360 บาท 
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องค์การบริหารส่วนต าบล 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้                                      
1. เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  
10,080.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 120,960.-บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดงบประมาณ                                               
 2.เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอัตราเดือน
ละ  7,200.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 86,400.- บาท ค านวณตั้งจ่าย
ไว้ตลอดปีงบประมาณ  

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  
อัตราเดือนละ  15,840.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 190,080.- บาท   
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล  
อัตราเดือนละ  12,960.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 155,520.- บาท  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  
10 อัตราๆเดือนละ 10,080.-บาทต่อคนตั้งจ่ายไว้  
1,209,600.- บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,661,400 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,249,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล  
จ านวน 10 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 
 2558 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 218,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงาน   
ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม  
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับ
คุณวุฒิ  ที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองให้แก่พนักงานเทศบาล  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 236,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ   
      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 498,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธันวาคม 2558 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้างประจ า จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
ลูกจ้างประจ า และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล ผู้สมควร 
ได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงสุด 
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ของอันดับตามระเบียบของทางราชการ  ค านวณตั้งจ่าย 
ไว้ตลอดปีงบประมาณ     

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 444,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,329,300 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 774,400 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 550,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     
จ านวน  50,000  บาท 
 เพ่ือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
-เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง     
จ านวน  500,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งตาม
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ส าหรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
ก าหนดเป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1705  
ลว 20 มี.ค.63 และหนังสือ มท 0818.2/ว 4289  
ลว 22 ก.ค. 2563 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  
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   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ในการปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมายหรือที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย /ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและ 
ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็น
ภารกิจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงาน
เทศบาลในสังกัดส านักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ของทางราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 49,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ  เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับ       
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หนังสือพิมพ์รายวัน  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม  
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาล  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
เอกชน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.
พ.ศ.2562  หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
254 ลว 15 ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
  

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
จ านวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
กับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  
    
2. ค่าเลี้ยงรับรอง    จ านวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือการ
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ประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เทศบาลกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่  ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563  และระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง     

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ                     
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและของสถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตาม
ระเบียบของทางราชการและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม  
ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19  
ตุลาคม 2560 , มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563  ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย พาน
พุ่ม  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายในงานราช
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พิธี (พวงมาลา) งานพิธีการทางศาสนา(พวงหรีด)  
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ  ค่าสินไหมทดแทนเงินช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญาและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง    

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  
เช่น พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม
นันทนาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ล าดับที่ 3) 

      

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสภา
เทศบาล. 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน
ของ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เช่น ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา-
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข 
 
เพ่ิมเติม และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ล าดับที่ 5 ) 
 

      

    
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล. จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ       
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เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้ง
ซ่อม หรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ส าหรับอัตรา
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)ก าหนด เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1705  
ลว 20 มี.ค.2563 และหนังสือ มท 0818.2/ว 4289  
ลว 22 ก.ค. 2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 1 ) 
 

    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน. 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 
ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96  
ล าดับที่  4) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
254 ลว 15ม.ค.2563 ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
 เช่น  พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บ-
กระดาษขนาดเล็ก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  
ธงชาติ  สมุดประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ แบบ
พิมพ์ ท.ร.14 ฉบับคอมพิวเตอร์  ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพิมพ์
ที่ใช้ในงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไมโครโฟน   ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก-
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.
พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ

คงทน เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง  
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กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาถู
พ้ืน น้ ายาท าความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย  
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์  
สี แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์  
สายไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่   
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  
ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด 
 แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับ
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รถยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ ใช้ในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
บริเวณส านักงานเทศบาลและบริเวณอ่ืนๆ  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบ
ฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย  
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 914,900 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้าในส านักงานศาลาอเนกประสงค์หนองระแซซัน  
น้ าพุ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
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หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560  
และหนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560   
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดทั้งปีงบประมาณ 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในประเทศ (ในส านักงานเทศบาล
และห้องนายกเทศมนตรี) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ใน
กิจการของเทศบาล ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 134,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  งบลงทุน รวม 289,800 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 289,800 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 269,800 บาท 

      

  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง  จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท  
เป็นเงิน 97,200 บาท        
(ราคาที่ตั้งไว้รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณและมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว
2931 ลว 15 พ.ค. 2563 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,600 บาท    
(ราคาที่ตั้งไว้รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)   
 
เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ของส านักงบประมาณและมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ เป็นไป
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค.  
2563 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่องๆละ 36,000 บาท 
เป็นเงิน 144,000 บาท  
(ราคาที่ตั้งไว้รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)   
เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณและมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อเพ่ือให้บริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
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ว 1134 ลว 9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนสถาบัน หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการส ารวจ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้าน
ต่างๆของเทศบาล ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

 

 

 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านไทร ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่
กลาง” ประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11  
ตุลาคม 2560 และระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
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พ.ศ.2563หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ล าดับที่ 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,894,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,695,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,695,600 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,009,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดงานป้องกันฯ จ านวน 3  
อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ   

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ 
      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 300,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดงานป้องกันฯ จ านวน 1 อัตรา ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,247,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดงาน 
ป้องกันฯ จ านวน 10 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดงานป้องกันฯ  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,118,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 88,800 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 56,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
จ านวน  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวลัประจ าป)ี ส าหรับพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจา้งทั่วไป ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เป็นไปตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
   
-ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
จ านวน  26,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ
ค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
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ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ.2560 ประกอบระเบียบ มท.ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท.พ.ศ. 2560 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว7271 ลว 26 ธ.ค.2560 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและ 
ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็น
ภารกิจหน้าที่ของงานป้องกันฯ ตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.  
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร   
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาล  ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงาน
ป้องกัน เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20  
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ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15 
ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างที่สังกัดงานป้องกันฯ และสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลต าบลประโคนชัย  
ตามระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  
ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของ
สถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหาค่าพาหนะของ
พยาน ในคดีแพ่ง ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.  
พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  เช่น  
กิจกรรมการพัฒนา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101  
ล าดับที่ 7) 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร จัดท าป้ายสัญญาณแจ้งเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์
จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดพักรถ ป้ายแนะน าเส้นทาง 
การเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
และประชาชนที่จะมารับบริการ  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/
ว 1634 ลว 22 ก.ย.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลว 9  
มี.ค.2561 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ล าดับที่ 8)  

      

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย. จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่
ฝึกซ้อมแผน  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า  101 ล าดับที่ 6) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น. จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับที่ 5)   

    

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 
 1/2563 หน้า 7) 

      

    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลประโคนชัย ค่าจัด
สถานที่ฝึกทบทวน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับที่ 3) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงาน
ป้องกันฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/ว
254 ลว 15ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น  พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว 
ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ
เซ็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
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ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์  
เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้าง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์
หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันจารบี ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์  
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์  
เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้ากล้องวีดีโอวงจรปิด ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ 
มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือสั่งการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

      

  งบลงทุน รวม 80,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 80,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 113 

 

เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลว 9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานเทศกิจ รวม 240,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป   
งานเทศกิจ จ านวน 2 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป งานเทศกิจ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ แก๊ส และวัสดุ
ทั่วไป ฯลฯ ตั้งตามราคาจ าหน่ายทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับพนักงาน
ดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
 ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดคลุมดับเพลิง เสื้อ กางเกง  
เข็มขัด หมวก รองเท้า ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิง  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  
สายส่งน้ าดับเพลิง  หัวฉีด ข้อแยก ข้อต่อและวัสดุอุปกรณ์
ดับเพลิงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

 

 

 

 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,245,300 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,445,800 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,445,800 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,145,800 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองคลัง จ านวน 5 อัตรา ค านวณตั้ง
จ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ที่สังกัดกองคลัง   

ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  
ที่สังกัดกองคลัง จ านวน 2 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

  เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

    
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ทั่วไป ที่สังกัดกองคลัง ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

 
งบด าเนินงาน รวม 799,500 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 313,500 บาท 

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 130,000 บาท 

    

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองคลัง เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เป็นไปตามหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  ลงวันที ่ 
12 กันยายน 2561 หรือประกาศ/หนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 120,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของกองคลัง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล 
ในสังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 และท่ีแก้ไขเพิมเติม 

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 3,500 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย ประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดินและ
อาคารพาณิชย์ที่เทศบาลเช่าจากกระทรวงการคลัง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.
2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563  
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หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
 
 

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างที่สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าลงทะเบียน ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ตาม โครงการฝึกอบรมของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
และของสถาบันอ่ืนๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทาง
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
อปท.พ.ศ.2557 และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2550 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 462  
ลว 29 ก.พ.2551 และหนังสือ ที่ มท.0808.3/ว 483 ลว 19  
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ก.พ.2561 และหนังสือ มท ที่มท 0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค.  
2555 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ล าดับที่  11)  
 
 
 
 
 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/ว
254 ลว 15ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น กระดาษ กระดาษคาร์บอน ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  
ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา ฯลฯ  
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เครื่องยนต์
(อะไหล่) แบตเตอรี่  ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพ่ือการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  
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เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ  
และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สาย-
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่  
แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,252,000 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,650,200 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,650,200 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,303,100 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จ านวน  
6 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่าย 

ไว้ตลอดปีงบประมาณ   
      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 275,100 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองวิชาการและ
แผนงาน ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 

      

 
งบด าเนินงาน รวม 591,800 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 115,800 บาท 

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองวิชาการและ
แผนงาน เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 
พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

      

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติ 
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของกอง
วิชาการและแผนงาน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิมเติม 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,800 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าคู่มือระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจัดท าจดหมายข่าว ค่าจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดท า 
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตดิตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับเครื่องรับวิทยุ
ระบบกระจายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ  
อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
254 ลว 15ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
  

      

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช- 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่า 
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียน  
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนการ
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ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
ของสถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหาค่าพาหนะของพยาน
ในคดีแพ่ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ  
มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล. จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน/
ต าบล เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุน
การน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือ มท 0808.2/ว 0766  
ลว 5 ก.พ. 2563หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 2 ม.ค.
2559 หนังสือ มท 0810.3/ว5797 ลว 10 ต.ค. 2559  
หนังสือ มท 0891.4/ว 856 ลว 12 มี.ค.2553 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ล าดับที่ 12)  
 
 
 
 

      

   
โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย. จ านวน 30,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
อัตลักษณ์ประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของ
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รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 1) 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองวิชาการ
และแผนงาน เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซอง-
เอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น  ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดวิทยุ ฯลฯ  
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง  
ผังแสดงวงจรต่างๆ   ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย 
 

      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 126 

 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จาก 
การล้างอัดขยาย เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   
ซีดีเพลง  พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สาย-
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่  
แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

      

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 106,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบกระจายเสียงตามสายของเทศบาล  
และรองรับป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ  
มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือสั่งการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 6,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

 
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลว 9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,616,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,580,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,580,400 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,160,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกอง
การศึกษา จ านวน 5 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณ 

ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ   
      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  
ที่สังกัดกองการศึกษา จ านวน 3 อัตรา ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองการศึกษา ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,992,500 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

        -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ           
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็น
ภารกิจหน้าที่ของกองการศึกษาตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา ผู้มีสิทธิตามระเบียบ 
ของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,510,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,050,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการเป็น
ค่าใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย                
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป เช่น ค่าเข้าปก
เย็บเล่มเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโฆษณา
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และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงาน หรือ 
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือจ้างเหมาบริการสอน  
จ้างเหมาบริการท าความสะอาด และความเรียบร้อย
ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นไปตาม 
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมาก ที่  
มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว254 ลว 15 ม.ค.2563 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกอง
การศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและของสถาบันอื่นๆ  
ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการและ  
ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการที่มีภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรม ตามค าสั่ง
และตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามหนังสือ
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ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่ 
19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่ง
การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 69 ล าดับที่ 5) 

      

    

โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาหนังสือ 
และสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผน 

      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 132 

 

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 3) 

    

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามระเบียบ มท 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ล าดับที่ 1) 

      

    

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี. 

จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า  69 ล าดับที่ 2) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีอยู่ในความ 
ดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563 หรือ 
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หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   ค่าวัสดุ รวม 108,500 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง  
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ธงชาติ  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท       
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วัสดุคงทน เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ า
ร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาท าความ
สะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง  
ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559  
หรอืหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน  
สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซิเมนต์  
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ   
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี  
ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ  
และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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   วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ใช้ในการบ ารุงรักษา  
ปรับปรุง และพัฒนาบริเวณหอสมุดฯ,โรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัย และงานอ่ืนๆ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก   
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
แบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์  
เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 313,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษา
มิเตอร์ไฟฟ้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคน
ชัย และสนามกีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซัน  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
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ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และ
หนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ(ใน
หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย)และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไป
ตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ (ในหอสมุดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย) ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

  งบลงทุน รวม 34,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 34,000 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออลอินวัน ส าหรับงาน
ส านักงาน 

จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน  
ส าหรับงานส านักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 
34,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลาง ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด มีความ
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จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือบริการประชาชนในหอสมุด
เทศบาลต าบลประโคนชัย  เป็นไปตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 109 ล าดับที่ 20) 
 
 
 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และงานส าคัญทางราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน
ส าคัญทางราชการประจ าปี 2564 จ านวน 10,000.-
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2563และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70  ล าดับที่ 6)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 22,043,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,974,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,974,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,530,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกอง
การศึกษา จ านวน 6 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลว 10 ก.ค. 2563 และหนังสือ  
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3842  ลว 30 มิ.ย. 2563  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาล/พนักงาน
ครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ   
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0809.4 
/ว 2042 ลว 10 ก.ค. 2563 และหนังสือ ด่วนมากที่ มท  
0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดกองการศึกษา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลว 10 ก.ค. 2563 และหนังสือ  
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว 30 มิ.ย. 2563 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการศึกษา ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 2042 ลว 10 ก.ค.  
2563 และหนังสือ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลว 30 มิ.ย. 2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 8,411,780 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,641,980 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก) 

จ านวน 16,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง

และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก  เช่น  
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ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2 (4)) 

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาไทย) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  "เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย เช่น   
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไป 
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(5)) 
 
 
 
 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
เช่น  ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ 
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(1)) 
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โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์) 

จ านวน 13,000 บาท 

      

  "เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(2)) 
 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน (ประกวด
วาดภาพระบายสี) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  "เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน ประกวดวาดภาพระบายสี เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(3)) 
 
 

      

       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ. จ านวน 100,000 บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอ้ี ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  67 ล าดับที่ 4 ) 
 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา. จ านวน 2,469,980 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียน ทต.ปช. จ านวน  1,224,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ต าบลประโคนชัย  (ตั้งรองรับเงิน
อุดหนุน นักเรียน 276 คนๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
เป็นเงิน 1,104,000.- บาท เทศบาลต าบลประโคนชัย  
ตั้งสมทบเพ่ิม 60 คนๆละ 20 บาท จ านวน 100 วัน  
เป็นเงิน 120,000.-บาท รวมเป็นเงิน 1,224,000.- บาท) 
    
2 .ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัยเช่น ค่าวัสดุจัดท า
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสมมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารว่างค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
    
3. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ระบบ adsl/wifi  
จ านวน  16,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบAsymmeteic  Digital  Sub-
scriber Line : ADSL  จ านวน 9,600.- บาท และ
ระบบ Wireless Fidelity : Wifiจ านวน 7,200.- บาท
ส าหรับหมายเลขที่ติดตั้งไว้ประจ าโรงเรียนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 
 
 
    
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยค่าจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์เข้าห้องสมุดเพ่ือให้
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นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรและแผนการเรียนการ
สอนตามหลักการปฏิรูปการศึกษา เช่นการจัดหาหนังสือ
ประจ าห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องสมุดสื่อประจ า
ห้องสมุดตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน   
  
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัยเช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร  
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
     
6. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
จ านวน  9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน)โดยจะได้รับจัดสรรส าหรับนักเรียนในโรงเรียนที่
สังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน
ไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
อัตรา 500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน หรือ 1,000 บาทต่อคน
ต่อปี   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
หน้า 67 ล าดับที่ 6)   
   
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จ านวน  21,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย  
   
8. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวส่วน
เพ่ิมเติม (Top Up)  จ านวน  553,200  บาท 

      

   
 8.1เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ
อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 493,200  
บาท     
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8.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วน
เพ่ิมเติม (Top Up) เป็นเงิน 60,000 บาท 
    
9. ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  109,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา  
   
10. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  78,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา    
 
11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา  
   
12 . ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
จ านวน  124,680  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล
ศึกษา และระดับประถมศึกษา     
                                                         
13.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท.  จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย    
   
14.ค่ากิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน  
จ านวน  24,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย      
 หมายเหตุ "ทั้งนี ้ข้อ 1-14 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 
ลว 14 ก.ค. 2563และระเบียบ มท ว่าด้วยรายได้และ 
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การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562    
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 แก้ไข-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2562 หน้า 8-9 ล าดับที่ 1)   
 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 5,769,800 บาท 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 5,769,800 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)จ านวน 5,769,800.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น นม ให้นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2 ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 528,900.-บาท 
2. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จ านวน 2,481,500.-  บาท 
3. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา จ านวน 2,251,600.-  บาท 
4. โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง)  
จ านวน 507,800.- บาท 
รายการตามข้อ 1-4 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงท่ีมา 
ของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพ่ิมลดของจ านวนนักเรียน 
แต่ละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่ายงบ 
ประมาณกันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
แต่อย่างใดทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค. 2563  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (ตามแผนพฒันาท้องถิ่นพ.ศ.
2561-2565 หน้า 68 ล าดับที่ 9) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 717,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 567,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู้ 

จ านวน 567,500 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดตั้งศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
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โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1 ห้อง 
 ประกอบด้วย                                                      
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอ้ี    
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 25 ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอ้ี 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE L2 Switch  
ขนาด 8 ช่อง   
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบ
ที ่1      
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,500 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง  
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 150 นิ้ว        
-ตู้เก็บอุปกรณ์แบบ Wall Rack          
-ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจ าห้อง    
-ติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP และระบบไฟ            
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์
ราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562  หน้า 6 ล าดับที่ 1) 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็นไปตามหนังสือ ด่วน
ที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค. 2563 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า  66 ล าดับที่  1 (13)) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,940,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,940,000 บาท 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

       โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.ประโคนชัยวิทยา) จ านวน 4,700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้ 
เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ  
ด่วนที่สุดที่  มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.2563 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  67 ล าดับที่ 8) 
 

      

         

         

    โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.วัดแจ้งฯ) จ านวน 1,060,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ  
ด่วนที่สุดที่  มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.2563 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 8) 

      

    โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.อนุบาลประโคนชัย) จ านวน 5,180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 8) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,745,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 580,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
(แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ 
เทศบาลต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้
ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
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การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ล าดับที่ 12(4)) 

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
(แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 62 ล าดับที่ 12(3)) 

      

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย (แข่งขัน
กีฬาเปตอง) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาเปตอง เช่น  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วย
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 
ล าดับที่ 12 (1)) 

      

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาฟุตซอล) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล 
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการ
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แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 62 ล าดับที่ 12(5)) 

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
(แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี  
7 คน หนองระแซซันคัพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า  62 ล าดับที่ 12(2)) 

      

    
โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟ มาราธอน จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
ประโคนชัย ฮาล์ฟมาราธอน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- 
ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล  
ค่าเหรียญที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 63  
ล าดับที่ 18) 

      

    
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
ต าบลประโคนชัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
ประโคนชัยเกมส์ และกีฬาอ่ืน  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างถ่ายรูปประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย  
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ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารบ ารุงร่างกาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัว
ฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  61  
ล าดับที่ 9 ) 

  งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,000,000 บาท 

   ครุภัณฑ์กีฬา       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 11 รายการ ประกอบด้วย 
1. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อรวมและสร้างความหนาแน่นกระดูก                 
ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
2. ม้านอนฝึกกล้ามเนื้อท้อง แบบโค้ง ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
3. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้ออกและหลัง
ส่วนบนแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
4. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อไหล่และหลัง
ส่วนบนแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
5. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หัวไหล ่และ 
แขน (1 เครื่องมี 2 กล้ามเนื้อและใช้ได้ 2 คนพร้อมกัน)  
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
6. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า
และด้านหลังแบบไฮโดรลิก  ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
7. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อท้องและหลัง
ส่วนล่างแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
8. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อท้องส่วนข้างซ้าย
และขวาแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
9. อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
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และด้านหลังแบบไฮโดรลิก ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
10. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อเข่าและสะโพก  
(1 เครื่องมี 2 กล้ามเนื้อ และใช้ได้ 2 คน พร้อมกัน)  
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
11. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณและมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
เพ่ือให้บริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 108 ล าดับ
ที ่14) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยพิทยาคม) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
 หน้า 64  ล าดับที่ 19)  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยวิทยา) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 64 ล าดับที่ 19)  
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (เมืองตลุงพิทยาสรรพ์) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง(เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  64 ล าดับ
ที ่19 )  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (วัดแจ้งฯ) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 
ล าดับที่ 19)  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (อนุบาลประโคนชัย) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 64 ล าดับที่ 19)  

      

    

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย (กีฬาชิงถ้วย
พระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัย
เกมส์") 

จ านวน 30,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2564  
 
 
 
 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข-เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562 หน้า  6  ล าดับที่ 1) 

      

    

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย (ฟุตบอล
ประเพณี จ.บุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์  
ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2564 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
1/2562 หน้า 5 ล าดับที่ 1) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,335,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 525,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง. จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง   เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่า
เต็นท์ เวที ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของรางวัล 
หรือเงินรางวัลค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เงินสนับสนุน 
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์. จ านวน 130,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์       
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เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เงินสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   หรือหนังสือสั่งการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
หน้า  60  ล าดับที่ 2 ) 

    
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา. จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เงินสนับสนุนชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  60  ล าดับที่ 4 ) 

      

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา. จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม
หรือจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  เช่น วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่
ฯลฯโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อธงเสมา
ธรรมจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
หน้า 68  ล าดับที่ 2 ) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 810,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 810,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก 
ประโคนชัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
ตามโครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่ง
นกประโคนชัย ประจ าปี 2564  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่ง
การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 61 ล าดับที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ 
และรูปสัตว์ประจ าปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

จ านวน 720,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดท าต้นเทียน ขบวนแห่และรูปสัตว์ประจ าปี งานประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าต้นเทียน ขบวนแห่และ    
รูปสัตว์ประจ าปี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2563 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
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เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
หน้า 60 ล าดับที่ 5) 
 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    

โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีล
จาริณีภาคฤดูร้อน 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดกลาง ตามโครงการจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมการศาสนา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 
ล าดับที่ 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์        
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ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2564 
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2563และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 60  ล าดับที่ 3) 

    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว"มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ท่องเที่ยว บุรีรัมย์” 
ตามโครงการประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ า ตามรอย
อารยธรรมขอม ประจ าปี 2564 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  61 ล าดับที่ 8) 

      

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,194,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,732,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,732,200 บาท 
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   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,210,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 234,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานผู้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ,เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.) 
,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดเทศบาล, เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิม
ส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองให้แก่พนักงานเทศบาลค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 194,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และเงินประจ า

ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 246,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,486,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 3 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 28 อัตรา 
ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค านวณ  ตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 

      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 161 

 

  งบด าเนินงาน รวม 2,362,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 102,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 
ประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง    
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  72,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง    

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ  
อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ของทางราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.
2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของ
สถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562  ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563 หรือ
หนงัสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,160,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซอง
เอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
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อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจาน
รอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ถังรอง
ขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับ
กลิ่น น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้
ปัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย  
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ 
สี แปรงทาสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์-
บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย  
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ 
เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้าง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์
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หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด ถ่าน 
 แก๊สหุงต้ม น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด  เปลหามคนไข้  
ที่วางกรวยแก้ว หูฟัง เครื่องนึ่ง ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ หลอดแก้ว สายยาง เวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ ถุงมือ วัคซีน ทรายอะเบท ส าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น บัวรดน้ า สปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบ
หมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
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มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุ
คงทน  เช่น เสื้อ  รองเท้าบูทยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก  
ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  
2536 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ 
 เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้า โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล  ค านวณ  
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 
และหนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
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   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว  
9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 760,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข. จ านวน 200,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ       
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ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 
5 กรกฏาคม 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2562) 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข. จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยแยกเป็น 
- ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาส าหรับ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
- ค่าจัดอบรมทางด้านสาธารณสุขใน 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร , กลุ่มด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง   
ค่าเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 86 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติ
บัตร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ 
 ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 94 ล าดับที่ 1) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเพ่ือขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
และหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28  
มิถุนายน 2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ล าดับที่ 8) 

      

    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)   เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 87 ล าดับที่ 4) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า   94 ล าดับที่ 2 )  

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน. จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนโดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงาน
ของ อสม. ในเขตชุมชนๆ ละ 7,500.- บาท 
จ านวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 120,000 บาท เพ่ือให้  
อสม. ด าเนินการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 
การจัด บริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ลว 24 พฤษภาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 หน้า  87    ล าดับที่ 3 ) 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 44,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 44,500 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,500 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้าศูนย์บริการสาธารณสุข ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ มท 0810.8/
ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ (ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข) และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 28,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน 28,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน 3 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500  บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111 ล าดับที่ 37 )      
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม. จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์  
และศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจัดสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ล าดับ
ที ่1) (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,123,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,768,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,768,500 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,616,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม  
จ านวน 4 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานผู้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม,เงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองให้แก่พนักงาน
เทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคมค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
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ปีงบประมาณ 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ 
      

  งบด าเนินงาน รวม 355,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาลของกอง
สวัสดิการสังคม เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคมเช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ  
มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 176 

 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
ที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและตาม
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบัน
อ่ืนๆตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.  
พ.ศ.2557 และระเบียบ มท วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว254 ลว 15 ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 
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   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอยางลบ  กาว  ไม้บรรทัด 
ซองเอกสาร  แฟ้มเก็บเอกสาร  แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ 
แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 875,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 875,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 875,000 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชน. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าทบทวนแผนชุมชน  
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าจัดเตรียม
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ  
มท 0808.2/ว 0766 ลว 5 ก.พ. 2563 หนังสือ มท.ที่ มท 
0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที่ 2) 

      

    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการค่าเงินรางวัล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ  
อปท. พ.ศ.2560 ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 91 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว. จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการ
อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 91 ล าดับที่ 5) 
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       โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย.  จ านวน  30,000  บาท 

   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการสานสัมพันธ์ปันสุข
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 64 ล าดับที่ 1) 

   

    โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ. จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล
ประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 92 ล าดับที่ 12) 

      

    

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 91 ล าดับที่ 6) 

      

    

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย เช่น  
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ค่าจัดเตรียมสถานท่ีค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิดการอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557(เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89  ล าดับท่ี 2) 
 

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน. จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 92 ล าดับที่ 10) 

      

    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะค่าเช่า 
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 100,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
และส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลประโคนชัยเช่นค่า
จัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมา
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 91 ล าดับที่ 3) 

 

 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล เช่น ค่าจัดอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรมค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
จัดอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบ 
 มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89  
ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
การจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ     ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 90 
 ล าดับที่ 1) 

      

    

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

จ านวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม       
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ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 92 ล าดับที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส. จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
ให้ผู้ด้อยโอกาสหรือมอบเงินสงเคราะห์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6750 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2543 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ 
ผู้ไร้ที่พ่ึงพ.ศ. 2552 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 
ล าดับที่ 1 ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 93 ล าดับที่ 5)  

      

 

 

 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเกษตรตามแนว
พระราชด าริเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมา
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ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  และระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 
ล าดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,924,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,154,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,154,200 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,086,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองช่าง จ านวน 6 อัตรา ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ 
      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 924,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา  
ที่สังกัดกองช่าง ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองช่างค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 850,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
   
-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ จ านวน  40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ   
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ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2850  ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 หรือประกาศ/หนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของ
กองช่างตามระเบียบของทางราชการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่สังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน 
ของกองช่างเช่น ค่าระวางบรรทุก ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าค่าถ่ายพิมพ์เขียวแบบ
แปลน ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท  
0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่
สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่า
พาหนะค่าลงทะเบียน ฯลฯและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามโครงการฝึกอบรมของ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และของสถาบันอื่นๆตามค าสั่งและตาม
ระเบียบของทางราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 ,ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/ 
ว254 ลว 15 ม.ค.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น  พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
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ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  
ธงชาติ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส ์สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย  
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์  
สี แปรงทาสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์-
บล็อก กระเบื้อง เหล็กเส้นฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์  
เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้าง
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รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์
หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่อง 
จักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ เพ่ือใช้กับยาน 
พาหนะเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น บัวรดน้ า สปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า  
จอบหมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช  
ปุ๋ย วัสดุเพาะช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น เสื้อ รองเท้าบูทยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ที ่มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536  หนังสือ 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น 
แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้าบริเวณรอบส านักงานเทศบาลไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องถนน และสวนสาธารณะ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และ
หนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 3,920,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,920,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 3,900,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน พร้อมหัวเจาะกระแทก จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  
3,900,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ตาม
ราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 หน้า 8 ล าดับที่ 2) 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลว  
9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,030,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,030,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,030,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอ านวยกิจ จากสี่แยก 
ประโคนชัย-บ้านกรวด ถึงสี่แยกประโคนชัย 

จ านวน 4,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
5.30 - 9.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,473  
ตารางเมตร และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไปตาม  
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 

      



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 192 

 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ล าดับที่ 1) 

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 2055 ลว 7 ตุลาคม 
2559  มท 0808.2/ว1986 ลงวัน ที ่28 มิถุนายน  
2561 มท 0803.3/ว707 ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2561 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หมวด 
รับจริง  

ปี 2562 

ประมาณการรายรับ  

ปี 2563 

ประมาณการรายรับ  

ปี 2564 

(1) ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า    
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8,618,892.00 8,500,000.00 8,610,000.00 

(2) ค่าเช่ามาตรวัดน้ า 1,168,735.00 1,350,000.00 1,400,000.00 

(3) ผลประโยชน์อื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด 563,584.15 830,000.00 835,000.00 

(4) ดอกเบี้ย 157,115.29 150,000.00 155,000.00 

(5) เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆที่มี

เงื่อนไขต้องน ามาตั้งงบประมาณ 

- - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 10,508,326.44 10,830,000.00 11,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เทศบาลต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หมวด 
จ่ายจริง  

ปี 2562 

ประมาณการรายจ่าย  

ปี 2563 

ประมาณการรายจ่าย  

ปี 2564 

งบกลาง 371,130.50 608,400.00 1,019,200.00 

งบบุคลากร 2,279,311.96 2,820,600.00 2,707,800.00 

งบด าเนินงาน 4,830,905.89 6,151,000.00 5,935,000.00 

งบลงทุน 107,663.50 1,250,000.00 1,338,000.00 

งบรายจ่ายอื่น - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 7,589,011.85 10,830,000.00 11,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่พมิพ์ : 27/7/2563  18:31:54 
      
    

 

                      รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอ ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

            ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 11,000,000 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 11,000,000 บาท 

 
ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 8,610,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 110,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 
 2562 จัดเก็บได้ 8,618,892.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 5,648,053.00 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพ่ิมข้ึน 

   

 
ค่าเช่ามาตรวัดน้ า จ านวน 1,400,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 50,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 
2562 จัดเก็บได้ 1,168,735.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 865,420.00 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

   

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 155,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ  2563 
จ านวน 5,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 
2562 จัดเก็บได้ 157,115.29  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 94,395.54 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

   

 รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 835,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 5,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ  
2562 จัดเก็บได้ 563,584.15  บาท และในระยะ 
9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 
495,557.61 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 
        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  11,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

งบกลาง  เป็นเงิน 1,019,200 บาท 

 
งบกลาง รวม 1,019,200 บาท 

  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,200 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ 
0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) เป็นไป
ตาม พรบ.เงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 
ลว 24 ธ.ค.2561  

   

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 53,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้หักในอัตราร้อย
ละห้า ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยค านวณตามอัตรา
พนักงานจ้างของกองการประปาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(1,054,920 *5/100 =  52,746 ขอตั้ง 53,000 บาท)   
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ. 
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  
กรกฏาคม 2557  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

   

  ส ารองจ่าย จ านวน 350,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็น ตามลักษณะและ
รายการดังนี้ 
- เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ตั้ง
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งบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ และหากไม่รีบด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว อาจเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ หรือความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนได้ 
- เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
โดยมิได้คาดคิดมาก่อน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ 
- ส ารองไว้เพ่ิมจ่ายในกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว  
แต่ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667  
ลว 12 มี.ค. 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลว 15 ก.ค.2559 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่  หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ 
ว 1179 ลว 15 เม.ย.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตาม 
กฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  
ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  

   

  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จ านวน 220,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปีตาม
งบประมาณท่ัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และเงินเพิ่มบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามความในหมวด 7  แห่งระเบียบนี้ เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.5/ว30 ลว 12 กค. 2560  
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  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 364,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าหรือบ าเหน็จรายเดือน
ให้กับลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย ตามระเบียบของทางราชการ 

   

 

 

 

 

 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,707,800 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,707,800 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 862,800 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการประปา จ านวน 2 อัตรา
ค านวณตั้งจ่ายไว้ ตลอดปีงบประมาณ 

   

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ    

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 722,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองการประปา จ านวน 3 อัตรา   
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ    

   

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 8,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
ลูกจ้างประจ า และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจ า 
ที่สังกัดกองการประปา ผู้สมควรได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็น 
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของอันดับตามระเบียบของทาง
ราชการ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ     

   

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 983,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกอง    
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การประปา จ านวน 6 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการ
ประปา   ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

   

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 5,935,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 20,000 บาท 

    

- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
จ านวน  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  
เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ 
ของกองการประปา ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองการประปาผู้มีสิทธิตามระเบียบ
ของทางราชการ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดกิาร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมราชการ  
    

   

 ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท 
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  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการของกองการประปา 
ได้แก่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงาน  
หรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างขนส่งไปท าการ
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ า  ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.
2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว254 ลว 15ม.ค.2563  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  

   

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 และระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

   

  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ 

รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่ 
สังกัดกองการประปา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรม
ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และตามโครงการของสถาบัน
อ่ืนๆตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่าย
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อ่ืนๆเช่นค่าชดใช้ความเสียหายหรือ  ค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยงพยานและผู้ต้องหา ค่าพาหนะของพยานในคดีแพ่งและ
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญากรณีปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 ,
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการ
ประปา ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/
ว254 ลว 15ม.ค.2563  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

 ค่าวัสดุ รวม 3,685,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซอง-
เอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

   

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
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เซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เช่น แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจก-
เงา ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ถังรองขยะ ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาถูพ้ืน น้ ายา
ท าความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู-
โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

   

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  
แปรงทาสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง เหล็กเส้นฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ 
เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
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เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้าง
รถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือ
เพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 
2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มี.ค.2560 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2,800,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  สารส้ม คลอรีน ปูนขาว  
โพลีเมอร์ สารกรองน้ า คาร์บอน โพลี-อะลูมิเนียมคลอ
ไรด์ โซดาไฟ กรดก ามะถัน โซดาแอซ กรดไซโดรริก  
ทรายกรองน้ า ทรายซิลิคอน กรวดกรองน้ า ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น บัวรดน้ า สปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า  
จอบหมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย  
วัสดุเพาะช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัด 
ศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ  
 
 

   



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 204 

 

เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง 
อัดขยาย เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ซีดีเพลง 
พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 25,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น เสื้อ รองเท้าบูทยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุอื่น จ านวน 200,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ าชนิดและขนาดต่างๆ  
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ในการบริการประชาชนผู้ต้องการใช้น้ า ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรอืหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,610,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,600,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงผลิตน้ าประปาที่ใช้ 
ในการผลิตน้ าประปาตลอดทั้งปีงบประมาณ   
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือ 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และ
หนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ เป็นไปตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือ 
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,338,000 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 638,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 400,000 บาท 

    

ค่าจัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ า  จ านวน  400,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบพัดหอยโข่งเครื่องสูบน้ า ดังนี้     
1. ใบพัดหอยโข่งขนาด 100 แรงม้า จ านวน 3 เครื่อง ใช้กับ
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า มีอัตราการหมุน 
ไม่น้อยกว่า 1,480 รอบต่อนาที 
2.  ใบพัดหอยโข่ง ขนาด 25 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง  ใช้กับ
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า มีอัตราการหมุน 
ไม่น้อยกว่า 235 รอบต่อนาที 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
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หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 
ล าดับที่ 55) 
 
 
 
 
    

  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 

    

ค่าจัดซื้อเครื่องป้อนคลอรีน  จ านวน  150,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องป้อนคลอรีน ประกอบด้วย 
 1. เครื่องป้อนสารเคมี (พรี-คลอรีน) จ านวน 2 เครื่อง  
มีคุณลักษณ์ ดังนี้ 
  - ปริมาณการสูบจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า : 300 มิลลิลิตร/นาที 
  - ความดันสูงสุดไม่น้อยกว่า : 10 บาร์ 
  - ข้อต่อ : สายยางพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 6x11 มิลลิเมตร 
  - วัสดุ : หัวปั้ม , ข้อต่อ/พีวีซี ไดอะแฟรม/ เคลือบเทปล่อน
, เช็คบอล/เซรามิค โอริง,ไวตั้น 
  - ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า : 10 Watt,230/1/50Hz 
  - พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เช่น : สายยางพีวีซี ขนาดไม่น้อย
กว่า 6x11 มิลลิเมตร (3 เมตร)=1 เส้น ฟุตวาล์ว =1 ตัว  
วาล์วกันกาลักน้ า=1 ตัว    
 2. เครื่องป้อนสารเคมี (โพส-คลอรีน) จ านวน 2 เครื่อง 
มีคุณลักษณ์ ดังนี้ 
   - ปริมาณการสูบจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า : 1000 มิลลิลิตร/
นาท ี
  - ความดันสูงสุดไม่น้อยกว่า : 3 บาร์ 
  - ข้อต่อ : สายยางพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 มิลลิเมตร 
  - วัสดุ : หัวปั้ม , ข้อต่อ/พีวีซี ไดอะแฟรม/ เคลือบเทปล่อน
, เช็คบอล/เซรามิค โอริง,ไวตั้น 

   

    

  - ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า : 10 Watt,230/1/50Hz 
  - พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง เช่น : สายยาง
พีวีซี ขนาด 12x18 มิลลิเมตร (3 เมตร)=1 เส้น    
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ฟุตวาล์ว =1 ตัว วาล์วกันกาลักน้ า=1 ตัว 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  
ตามราคาที่เคยจัดซื้อในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 4) 
 
 
 
 
   

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 68,000 บาท 

    

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  
จ านวน  22,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สั้น จ านวน 1เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา
กลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในกองการประปาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว  
15 พ.ค. 2562  
    
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  
จ านวน  23,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว จ านวน 1เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา
กลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในกองการประปาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย   เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว  
15 พ.ค. 2562  
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3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  23,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ออลอินวัน ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท  
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์
ราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในกองการประปา
เทศบาลต าบลประโคนชัย   เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  

  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลว 9 มิ.ย 2558  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท 

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 700,000 บาท 

    

โครงการวางท่อเมนประปาถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า 
(จากสี่แยกไฟจราจรถึงสุดเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย)  
จ านวน  700,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดหัวระฆัง จ านวน 129 ท่อน  
ยาวไม่น้อยกว่า 774 เมตร พร้อมประตูน้ าฝังดินเหล็กหล่อ  
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ฉบับที ่1/2563 
หน้า 5 ล าดับที่ 1)    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
              

แผนงานงบกลาง รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบีย้ 231,640 231,640 

เงินช่วยพิเศษ 27,000 27,000 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน     

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000 100,000 

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 83,200 83,200 

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

240,000 240,000 

เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 22,000 22,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000 36,000 

ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,845,580 1,845,580 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 385,000 385,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 13,793,000 13,793,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,500 16,500 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

1,005,480 1,005,480 

ส ารองจ่าย 300,000 300,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,242,000 4,242,000 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 10,000 10,000 

รวม 22,337,400 22,337,400 
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แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

          180,000 180,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1,555,200 1,555,200 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

          207,360 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายก           725,760 725,760 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก           180,000 180,000 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 924,200   3,486,600 564,000 1,463,900 935,100 7,373,800 

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า           2,600 2,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   67,200 234,000     218,400 519,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000   360,000 72,000 144,000 48,000 708,000 

เงินเดือนพนักงาน 2,086,000 1,616,100 2,210,900 3,690,400 1,009,000 8,698,400 19,310,800 

เงินวิทยฐานะ       168,000     168,000 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     246,300   300,700 498,500 1,045,500 

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 85,200 194,400 60,000 18,000 356,400 774,000 

รวม 3,154,200 1,768,500 6,732,200 4,554,400 2,935,600 13,605,720 32,750,620 
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แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   35,000       10,000 30,000 12,800 58,700 146,500 

ค่าเบี้ยประชุม                 10,000 10,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  70,000   30,000   102,000 30,000 56,000 710,000 998,000 

ค่าเช่าบ้าน       132,000   120,000     270,000 522,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   5,000       30,000 1,000 20,000 155,000 211,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   100,000   108,000   550,000 1,050,000 10,000 730,000 2,548,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร                 60,000 60,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

                    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจกัร 

  30,000   40,000   40,000 50,000 15,000 210,000 385,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคน
ชัย (แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ) 

    40,000             40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคน
ชัย (แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล) 

    40,000             40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคน
ชัย (แข่งขันกีฬาเปตอง) 

    40,000             40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคน     100,000             100,000 
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ชัย (แข่งขันกีฬาฟุตซอล) 

 

 

 

              

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
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สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

  

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคน
ชัย (แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณ ี7 คน) 

    100,000             100,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลกูฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก) 

            16,000     16,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลกูฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย) 

            16,000     16,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลกูฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) 

            12,000     12,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลกูฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์) 

            13,000     13,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลกูฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(ประกวดวาดภาพระบายสี) 

            15,000     15,000 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร               5,000   5,000 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

            90,000     90,000 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง.     180,000             180,000 

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์.     130,000             130,000 
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา.     200,000             200,000 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ.             100,000     100,000 

โครงการจัดงานวันเทศบาล.                 30,000 30,000 

โครงการจัดท าแผนชุมชน.       10,000           10,000 
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แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

  

โครงการจัดหาหนังสือและสือ่สิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

            90,000     90,000 

โครงการประโคนชัย ฮาลฟ์ มาราธอน     80,000             80,000 

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน. 

                50,000 50,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

      10,000           10,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล. 

              10,000   10,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอคัคีภัย.               20,000   20,000 

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดย
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

40,000                 40,000 

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น. 

              40,000   40,000 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย 

              200,000   200,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

              20,000   20,000 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข.           200,000       200,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นสาธารณสุข.           80,000       80,000 

 

 

 

 

              

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสภาเทศบาล. 

                100,000 100,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.           80,000       80,000 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล. 

                200,000 200,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว. 

            90,000     90,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี. 

            90,000     90,000 

โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล.                 30,000 30,000 
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โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส.         40,000         40,000 

โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วม
แข่งขันกีฬา 

    180,000             180,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา.     15,000             15,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา.             2,469,980     2,469,980 

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว.       15,000           15,000 

โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม. 100,000                 100,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

          20,000       20,000 

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ประโคนชัย. 

      30,000           30,000 
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  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

  

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ.       40,000           40,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

      10,000           10,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยา
สารทประโคนชัย 

      50,000           50,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายแุละศึกษาดู
งาน. 

      150,000           150,000 



              เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    หน้า 202 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน. 

                200,000 200,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

      300,000           300,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

          250,000       250,000 

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

      100,000           100,000 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน       40,000           40,000 

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

      100,000           100,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้
พิการและผู้ปว่ยเอดส ์

      20,000           20,000 

โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย.                 30,000 30,000 

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   30,000   10,000   150,000 50,000 300,000 210,000 750,000 
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ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย   5,000       30,000   20,000   55,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20,000       100,000   120,000 83,000 323,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   20,000   20,000   20,000 35,000 10,000 110,000 215,000 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   170,000       40,000 10,000 15,000 45,000 280,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   60,000       500,000 3,500 200,000 153,000 916,500 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               50,000   50,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว           50,000 10,000   50,000 110,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           300,000   40,000   340,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)             5,769,800     5,769,800 

วัสดุการเกษตร   50,000       30,000 5,000   10,000 95,000 

วัสดุก่อสร้าง   170,000       60,000 5,000   10,000 245,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                 5,000 5,000 

วัสดุส านักงาน   20,000   15,000   30,000 40,000 10,000 180,000 295,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม           9,000 10,000   140,900 159,900 

ค่าไฟฟ้า   65,000       234,000 300,000 55,000 800,000 1,454,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                 50,000 50,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์           1,500 3,000   30,000 34,500 

รวม 140,000 850,000 1,105,000 1,230,000 40,000 3,036,500 10,404,280 1,228,800 4,720,600 22,755,180 

 

 

 

 

              แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. 

        12,000 12,000 

เงินอุดหนุนเอกชน             

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน.     120,000     120,000 

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์
ประจ าป ีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

720,000         720,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             

โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุสามเณร และบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน 

60,000         60,000 

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

  20,000       20,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยพิทยาคม) 30,000         30,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยวิทยา) 20,000         20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (เมืองตลุงพิทยาสรรพ์) 30,000         30,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (วัดแจ้งฯ) 20,000         20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (อนุบาลประโคนชยั) 20,000         20,000 

โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 30,000         30,000 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 20,000         20,000 

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.ประโคนชัยวิทยา)       4,700,000   4,700,000 

 

 

              
แผนงานการ แผนงานสังคม แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม 

          แผนงาน   
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  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สงเคราะห์ สาธารณสุข การศึกษา บริหารงานทั่วไป 
          
              

  

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.วัดแจ้งฯ)       1,060,000   1,060,000 

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.อนุบาลประโคนชัย)       5,180,000   5,180,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     10,000     10,000 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย (กีฬาชิงถ้วย
พระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัยเกมส์") 

30,000         30,000 

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย (ฟุตบอลประเพณี 
จ.บุรีรัมย์ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว) 

15,000         15,000 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว"มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย"์ 20,000         20,000 

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และงานส าคญัทางราชการ       10,000   10,000 

รวม 1,015,000 20,000 130,000 10,950,000 12,000 12,127,000 
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แผนงานเคหะ
และชุมชน 
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การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ             269,800 269,800 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ออลอินวัน ส าหรับงาน
ส านักงาน 

        34,000     34,000 

โครงการจัดตั้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสารเพื่อการเรียนรู ้

        567,500     567,500 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 

ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

3,900,000             3,900,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) 

    28,500         28,500 

ครุภัณฑ์กีฬา                 

ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

  1,000,000           1,000,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

20,000     100,000   80,000 30,000 230,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
อ านวยกิจ จากสี่แยกประ
โคนชัย-บ้านกรวด ถึงส่ีแยก
ประโคนชัย 

4,000,000             4,000,000 

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

30,000             30,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

        150,000     150,000 

รวม 7,950,000 1,000,000 28,500 100,000 751,500 80,000 299,800 10,209,800 
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000 

รวม 20,000 20,000 
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