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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  9,518 คน 

              ชาย   4,499 คน 

                                          หญิง   5,019 คน 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2564 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
                บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลประโคนชัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 104,386,587.58 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 129,294,475.21 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 43,759,095.94 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

        รวม 24,318.84 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 16 โครงการ รวม 5,235,167.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 7,721,183.70 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 90,443,141.64 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 531,968.52 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 715,951.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 3,604,180.96 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 347,510.05 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 38,667,505.11 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 46,576,026.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 235,604.04 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 87,987,060.43 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 18,976,297.49 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 28,396,130.46 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 19,681,422.48 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 10,212,690.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 10,705,520.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 15,000.00 บาท 
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  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 235,604.04 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 1,059,000.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
                   3. งบเฉพาะการ  

   ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     รายรับจริง จ านวน 9,359,094.36 บาท 

     รายจ่ายจริง จ านวน 8,300,462.34 บาท 

     กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 

     ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

     ก าไรสะสม จ านวน 1,094,632.02 บาท 

     เงินสะสม จ านวน 12,821,077.05 บาท 

     ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,866,226.35 บาท 

     เงินฝากธนาคาร จ านวน 19,676,698.69 บาท 

     ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
1. รายรับ    

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 531,968.52 1,980,000.00 2,105,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
715,951.00 767,000.00 772,000.00 

  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,604,180.96 4,142,000.00 4,250,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 347,510.05 230,000.00 230,000.00 
  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,199,610.53 7,119,000.00 7,357,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
  

หมวดภาษีจัดสรร 38,667,505.11 43,165,000.00 43,225,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

38,667,505.11 43,165,000.00 43,225,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 46,576,026.00 49,916,000.00 49,453,600.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

46,576,026.00 49,916,000.00 49,453,600.00 

รวม 90,443,141.64 100,200,000.00 100,035,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ 
   

  
งบกลาง 18,976,297.49 22,337,400.00 22,346,550.00 

  
งบบุคลากร 28,396,130.46 32,750,620.00 33,694,960.00 

  
งบด าเนินงาน 19,681,422.48 22,755,180.00 21,619,890.00 

  
งบลงทุน 10,212,690.00 10,209,800.00 9,914,400.00 

  
งบเงินอุดหนุน 10,705,520.00 12,127,000.00 12,357,800.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 20,000.00 10,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 87,987,060.43 100,200,000.00 99,943,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 
2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         
       ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 8,618,893.00 7,494,215.00 8,610,000.00 8,620,000.00 
       ค่าบริการประจ าเดือน 1,168,735.00 1,171,545.00 1,400,000.00 1,401,000.00 
       ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 157,115.29 166,755.98 155,000.00 165,000.00 
       รายได้เบ็ดเตล็ด 563,584.15 562,578.38 835,000.00 835,000.00 

รวมรายรับ 10,508,326.44 9,395,094.36 11,000,000.00 11,021,000.00 
     

 
        รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 371,130.50 548,211.80 1,019,200.00 1,316,900.00 
งบบุคลากร 2,279,311.96 2,372,260.00 2,707,800.00 2,498,800.00 
งบด าเนินงาน 4,830,905.89 4,772,607.36 5,935,000.00 6,015,000.00 
งบลงทุน 107,663.50 607,383.18 1,338,000.00 1,190,300.00 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 7,589,011.85 8,300,462.34 11,000,000.00 11,021,000.00 
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รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  

ปีงบประมาณ 2565 
ล าดับ

ที ่
รายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 

งบเทศบาล งบเฉพาะการ  
กิจการประปา 

(1) เงินเดือนพนักงาน 18,541,700 บาท 850,000 บาท 
(2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 756,000 บาท 60,000 บาท 
(3) เงินเพ่ิมต่างๆ (ของพนักงาน) 537,600 บาท - บาท 
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,095,900 บาท 514,800 บาท 
(5) เงินเพ่ิมต่าง ๆ (ของลูกจ้างประจ า) 15,200 บาท 2,000 บาท 
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,197,960 บาท 1,000,000 บาท 
(7) เงินเพ่ิมต่าง ๆ (ของพนักงานจ้าง) 672,000 บาท 72,000 บาท 
(8) ค่าเช่าบ้าน  576,000 บาท - บาท 
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 154,300 บาท 30,000 บาท 
(10) เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 217,000 บาท 30,000 บาท 
(11) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  1,517,160 บาท 330,630 บาท 
(12) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 10,000 บาท - บาท 
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  บาท  บาท 
(14) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  บาท  บาท 
(15) เงินช่วยค่าท าศพ  40,000 บาท 30,000 บาท 
(16) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า - บาท 550,470 บาท 
(17) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ 546,000 บาท 20,000 บาท 

รวม 32,286,820  3,545,700  
รวมทั้งสิ้น 35,832,520  

 
  รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน 35,832,520.- บาท  คิดเป็น 
ร้อยละ32.29  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กฎหมายก าหนด  
((35,832,520 X 100) / 110,964,600  = 32.29 %) 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลประโคนชัย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,101,380 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,444,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 26,959,870 
  แผนงานสาธารณสุข 10,729,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 47,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,709,500 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,035,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,817,500 
  แผนงานการเกษตร 70,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,583,200 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,346,550 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 99,943,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนงานงบกลาง 

           งาน 

งบกลาง รวม 
 

งบ 
  

     
       
 งบกลาง 22,346,550 22,346,550 
     งบกลาง 22,346,550 22,346,550 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
               งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 8,546,480 2,783,400 2,600,600 13,930,480 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,698,160 2,783,400 2,600,600 11,082,160 
งบด าเนินงาน 2,404,600 663,800 779,500 3,847,900 
    ค่าตอบแทน 309,200 127,800 293,500 730,500 
    ค่าใช้สอย 810,000 350,000 390,000 1,550,000 
    ค่าวัสดุ 470,000 80,000 96,000 646,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 815,400 106,000 0 921,400 
งบลงทุน 90,000 211,000 0 301,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 90,000 211,000 0 301,000 
งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 
    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 10,000 0 0 10,000 
    รายจ่ายอื่น 10,000 0 0 10,000 

รวม 11,063,080 3,658,200 3,380,100 18,101,380 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                     งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
งานจราจร รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 2,798,700 240,000 0 0 3,038,700 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,798,700 240,000 0 0 3,038,700 
งบด าเนินงาน 1,108,800 25,000 130,000 0 1,263,800 
    ค่าตอบแทน 88,800 25,000 0 0 113,800 
    ค่าใช้สอย 615,000 0 0 0 615,000 
    ค่าวัสดุ 350,000 0 130,000 0 480,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 55,000 0 0 0 55,000 
งบลงทุน 3,060,000 0 0 81,600 3,141,600 
    ค่าครุภัณฑ์ 3,060,000 0 0 0 3,060,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 81,600 81,600 

รวม 6,967,500 265,000 130,000 81,600 7,444,100 
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แผนงานการศึกษา 
             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 2,655,100 2,030,280 4,685,380 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,655,100 2,030,280 4,685,380 
งบด าเนินงาน 2,076,000 8,536,690 10,612,690 
    ค่าตอบแทน 62,000 0 62,000 
    ค่าใช้สอย 1,548,000 2,789,570 4,337,570 
    ค่าวัสดุ 123,000 5,747,120 5,870,120 
    ค่าสาธารณูปโภค 343,000 0 343,000 
งบลงทุน 26,000 500,000 526,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 26,000 500,000 526,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 11,125,800 11,135,800 
    เงินอุดหนุน 10,000 11,125,800 11,135,800 

รวม 4,767,100 22,192,770 26,959,870 
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แผนงานสาธารณสุข 
               งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 6,900,400 0 0 6,900,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,900,400 0 0 6,900,400 
งบด าเนินงาน 2,400,000 700,000 45,500 3,145,500 
    ค่าตอบแทน 330,000 0 0 330,000 
    ค่าใช้สอย 730,000 700,000 0 1,430,000 
    ค่าวัสดุ 1,140,000 0 0 1,140,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 45,500 245,500 
งบลงทุน 522,800 0 30,300 553,100 
    ค่าครุภัณฑ์ 522,800 0 30,300 553,100 
งบเงินอุดหนุน 0 130,000 0 130,000 
    เงินอุดหนุน 0 130,000 0 130,000 

รวม 9,823,200 830,000 75,800 10,729,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
           งาน งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ 
รวม 

 
งบ 

  
     
       
 งบด าเนินงาน 40,000 40,000 
     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
 งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 
     เงินอุดหนุน 60,000 60,000 
 รวม 100,000 100,000 
  

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
           งาน 

งานสวนสาธารณะ รวม 
 

งบ 
  

     
       
 งบลงทุน 47,500 47,500 
     ค่าครุภัณฑ์ 47,500 47,500 
 รวม 47,500 47,500 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 1,879,500 0 1,879,500 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,879,500 0 1,879,500 
งบด าเนินงาน 340,000 490,000 830,000 
    ค่าตอบแทน 172,000 0 172,000 
    ค่าใช้สอย 138,000 490,000 628,000 
    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000 

รวม 2,219,500 490,000 2,709,500 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
               งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
รวม งบ 

  
    

      

งบด าเนินงาน 520,000 495,000 0 1,015,000 
    ค่าใช้สอย 520,000 495,000 0 1,015,000 
งบเงินอุดหนุน 150,000 830,000 40,000 1,020,000 
    เงินอุดหนุน 150,000 830,000 40,000 1,020,000 

รวม 670,000 1,325,000 40,000 2,035,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 3,260,500 0 3,260,500 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,260,500 0 3,260,500 
งบด าเนินงาน 795,000 0 795,000 
    ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000 
    ค่าใช้สอย 210,000 0 210,000 
    ค่าวัสดุ 415,000 0 415,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000 
งบลงทุน 52,000 3,710,000 3,762,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 52,000 0 52,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,710,000 3,710,000 

รวม 4,107,500 3,710,000 7,817,500 
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แผนงานการเกษตร 
           งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
 

งบ 
  

     
       
 งบด าเนินงาน 70,000 70,000 
     ค่าใช้สอย 70,000 70,000 
 รวม 70,000 70,000 
  

 

แผนงานการพาณิชย์ 
           งาน 

งานตลาดสด รวม 
 

งบ 
  

     
       
 งบลงทุน 1,583,200 1,583,200 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,583,200 1,583,200 
 รวม 1,583,200 1,583,200 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 60,62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลประโคนชัย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                   ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
110,964,600 บาท 
                   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 99,943,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,101,380 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,444,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 26,959,870 
  แผนงานสาธารณสุข 10,729,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 47,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,709,500 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,035,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,817,500 
  แผนงานการเกษตร 70,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,583,200 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 22,346,550 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 99,943,600 
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                 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 11,021,000 บาท 
ดังนี้  
        งบ ยอดรวม 
งบกลาง 1,316,900 
งบบุคลากร 2,498,800 
งบด าเนินงาน 6,015,000 
งบลงทุน 1,190,300 

รวมรายจ่าย 11,021,000 
                         ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
    

    

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

   
(นายวรณัฐ  ศรีสุริยชัย) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชัย 

เห็นชอบ 
 

    
    

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

(นายธัชกร  หัตถาธยากูล) 
 

ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  
        รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร           
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,530,501.00 9,936.00 10,000.00 -50.00 5,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 4,188.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 42,830.03 1,540,000.00 -2.60 1,500,000.00 
     ภาษีป้าย 429,375.32 446,439.72 430,000.00 39.53 600,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,964,064.35 499,205.75 1,980,000.00   2,105,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 11,766.10 9,942.50 12,000.00 0.00 12,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 429,800.00 394,130.00 450,000.00 0.00 450,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 5,140.00 6,300.00 8,000.00 0.00 8,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,770.00 2,370.00 4,000.00 0.00 4,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 55,315.00 171,700.00 120,000.00 0.00 120,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 54,684.00 67,780.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

18,900.00 20,040.00 20,000.00 0.00 20,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

2,400.00 1,050.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

0.00 34,250.00 25,000.00 0.00 25,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,327.50 1,888.50 12,500.00 0.00 12,500.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

4,300.00 1,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

603,402.60 715,951.00 767,000.00   772,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           
     ค่าเช่าหรือบริการ 3,062,888.00 2,232,994.00 2,992,000.00 3.61 3,100,000.00 
     ดอกเบี้ย 1,109,103.51 1,230,336.96 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,171,991.51 3,463,330.96 4,142,000.00   4,250,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 6,500.00 178,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 194,760.00 169,510.05 170,000.00 0.00 170,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 201,260.00 347,510.05 230,000.00   230,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีจัดสรร           
     ภาษีรถยนต์ 371,427.07 367,559.16 500,000.00 0.00 500,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 27,528,597.83 25,575,356.00 27,650,000.00 0.00 27,650,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,823,801.35 3,746,846.82 4,150,000.00 1.20 4,200,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42,789.23 67,376.98 60,000.00 16.67 70,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 8,866,642.49 7,582,963.42 8,640,000.00 0.00 8,640,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 88,151.81 83,656.97 85,000.00 0.00 85,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 78,225.42 67,602.76 80,000.00 0.00 80,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,796,791.00 1,176,143.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 42,596,426.20 38,667,505.11 43,165,000.00   43,225,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           
     เงินอุดหนุนทั่วไป 46,216,708.00 46,576,026.00 49,916,000.00 -0.93 49,453,600.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 46,216,708.00 46,576,026.00 49,916,000.00   49,453,600.00 
รวมทุกหมวด 95,753,852.66 90,269,528.87 100,200,000.00   100,035,600.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  100,035,600   บาท  แยกเป็น 
 

  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 2,105,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 5,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  
5,000.00 บาท ตั้งรองรับผู้ช าระภาษี  ตาม พรบ. 
ว่าด้วยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

  

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,500,000 บาท 

    

-ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  
40,000.00 บาท ค านวณ ตาม พรบ.ว่าด้วยภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ก าหนด 
 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 600,000 บาท 

    

- ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
170,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 457,991.72 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 560,953.22 บาท จึงปรับ
ประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 772,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 12,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 9,942.50 บาท และ                 
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 9,166.50 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 450,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้  394,130.00  บาท และ                   
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 305,400.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 8,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 6,300.00 บาท และ                       
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 4,510.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 4,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 2,370.00 บาท และ                      
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 1,720.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 120,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 171,700.00  บาท และ              
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 102,700.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 67,780.00 บาท และ             
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 552,261.75 บาท  จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
   

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 5,000.00 
บาท โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 5,000.00  บาท  
แต่ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 5,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 20,000 บาท 

    

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 20,040.00  บาท และ             
ในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 
1,500.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 
 
 

  



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 25 

 

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 5,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,050.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ยังจัดเก็บไม่ได้        
จงึประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 25,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้  34,250.00 บาท แต่ใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ยังจัดเก็บไม่ได้ 
จึงประมาณการเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ยังจัดเก็บไม่ได้ จึงประมาณการเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 12,500 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564   โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,888.50  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 2,794.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 3,500 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 1,500.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 685.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,250,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 3,100,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 108,000.00                
บาท โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 2,373,844.00 บาท 
และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้  
2,127,751.00 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น โดยประมาณ
การรายรับจากข้อมูลจ านวนทรัพย์สินและอัตราค่าเช่าตามสัญญา
เช่าหรือใกล้เคียงกับอัตราที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้วมาตาม
รายการ ดังนี้ 
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-ค่าเช่าอาคาร                         จ านวน    280,000.00  บาท 
-ค่าเช่าตลาดสด                       จ านวน  1,020,000.00  บาท 
-ค่าเช่าที่ตั้งวางขายของในตลาด จ านวน    1,600,000.00  บาท 
-ค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ จ านวน  200,000.00  บาท 
 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 1,150,000 บาท 

    

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน 1,000,000.00 บาท 
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี  2563  ซึ่งในระยะครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับ 529,676.29 บาท จึงประมาณการ
รายรับเท่าเดิม 
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จ านวน 150,000.00 บาท 
- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี  2563  ซึ่งได้รับ 114,389.74 บาท  และ
ในระยะครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับ 114,389.74 
บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 230,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 10,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยในระยะครึ่งปีแรก
ของปีงบประมาณ 2564 ได้รับ 1,000.00 จึงประมาณการรายรับ
เท่าเดิม 
 

  

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยประมาณการ 
จากโครงการที่เทศบาลจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565   
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 

  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 170,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บได้ 169,510.05  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 122,640.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 43,225,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยในปีงบประมาณ  
2563 ได้รับจัดสรร 367,559.16 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 282,014.76 บาท จึง
ประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

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

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยในปีงบประมาณ 
 2563 ได้รับจัดสรร 25,575,356.00 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจดัสรร 18,441,646.69 บาท  
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,200,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 50,000.00 
บาท โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 3,746,846.82 
บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับ
จัดสรร 3,047,131.36 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 
 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 70,000 บาท 

    

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 10,000.00 
บาท โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 67,376.98 บาท  
และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 
52,111.19 บาท จึงประมาณการรายรับเพิ่มข้ึน 
 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,640,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยในปีงบประมาณ 
 2563 ได้รับจัดสรร 7,582,963.42 บาท และในระยะ 9 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 6,205,084.35 บาท  
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 85,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  โดยในปีงบประมาณ 
2563 ได้รับจัดสรร 83,656.97 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 63,501.82 บาท  
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 80,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยในปีงบประมาณ 
 2563 ได้รับจัดสรร 67,602.76 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 29,981.66 บาท  
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 2,000,000 บาท 

    

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยในปีงบประมาณ 
2563 ได้รับจัดสรร 1,176,143.00 บาท และในระยะ 9 เดือน 
แรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 1,023,651.00 บาท 
จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 49,453,600 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 49,453,600 บาท 

    

ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ  2563 จ านวน 462,400.00  
บาท โดยประมาณการรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลจะจัดสรร
ให ้ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 46,576,026.00 บาท 
บาท และใน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร  
จ านวน 35,876,570.50 บาท  จึงตั้งประมาณการรายรับลดลง  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์ 

                รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 แผนงานงบกลาง             
 งบกลาง             
   งบกลาง             
   งบกลาง             
     ค่าช าระหนี้เงินกู้ 1,739,628.52 1,791,817.38 1,859,399 2.5 % 1,905,885 
     ค่าช าระดอกเบี้ย 337,578.89 285,390.03 217,821 -32.72 % 146,545 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 370,199 334,474 385,000 2.23 % 393,600 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,150 16,122 16,500 -0.61 % 16,400 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,596,300 11,726,800 13,793,000 2.14 % 14,088,000 
     เบี้ยยังชีพความพิการ 2,940,800 2,967,200 4,242,000 -18.3 % 3,465,600 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 36,000 0 % 36,000 
     เงินส ารองจ่าย 0 402,595.6 300,000 0 % 300,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
 

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 1,517,160 

 
      

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
(ช.ค.บ.) 

0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลประโคน
ชัย 

240,000 240,000 0 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 136,176 73,715 100,000 0 % 100,000 
 

      
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

76,156.06 79,890 83,200 -11.95 % 73,260 

 
      

โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 0 240,000 0 % 240,000 

 
      

เงินประกันสังคมของพนักงาน
จ้างโรงเรียนเทศบาล 

13,296 12,181 22,000 -35.91 % 14,100 

 
    

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

969,410 991,140 1,508,220 -100 % 0 

 
    

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 
(ชคบ.) 

9,972.48 9,972.48 10,000 -100 % 0 

     เงินช่วยพิเศษ             
 

      
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

0 0 0 100 % 20,000 

       เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 
       เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000 
 รวมงบกลาง 18,539,456.95 18,976,297.49 22,840,140     22,346,550 
 รวมงบกลาง 18,539,456.95 18,976,297.49 22,840,140     22,346,550 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมงบกลาง 18,539,456.95 18,976,297.49 22,840,140     22,346,550 
 รวมแผนงานงบกลาง 18,539,456.95 18,976,297.49 22,840,140     22,346,550 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป             
 งานบริหารทั่วไป             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
 

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

725,760 725,760 604,800 20 % 725,760 

 
    

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

180,000 180,000 150,000 20 % 180,000 

     ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 150,000 20 % 180,000 
 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

207,360 207,360 172,800 20 % 207,360 

 
    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200 1,512,278.7 1,336,320 16.38 % 1,555,200 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,805,398.7 2,413,920     2,848,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
 

3,173,854 3,379,860 3,923,900 8.34 % 4,251,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

    
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

215,916 218,400 218,400 0 % 218,400 

     เงินประจ าต าแหน่ง 233,916 236,400 236,400 0 % 236,400 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 454,680 477,180 498,500 1.18 % 504,400 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 0 0 12,600 20.63 % 15,200 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 418,050 430,800 444,000 3.73 % 460,560 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,790 12,000 12,000 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,517,206 4,754,640 5,345,800     5,698,160 
 รวมงบบุคลากร 7,365,526 7,560,038.7 7,759,720     8,546,480 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 765,700 -94.78 % 40,000 

     ค่าเบี้ยประชุม 4,875 7,312.5 10,000 0 % 10,000 
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 7,320 15,000 33.33 % 20,000 

     ค่าเช่าบ้าน 93,200 108,000 150,000 28 % 192,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 47,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมค่าตอบแทน 119,875 147,232.5 990,100     309,200 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 116,561.68 208,065.69 250,000 0 % 250,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

45,275 7,450 80,000 -25 % 60,000 

 
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

407,051.95 95,260 150,000 0 % 150,000 

       โครงการจัดงานวันเทศบาล    29,800 0 0 0 % 0 
       โครงการจัดงานวันเทศบาล. 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสภา
เทศบาล. 

0 0 100,000 -100 % 0 

 

      

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล. 
 
 

0 0 400,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน            

286,620 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน. 

0 0 200,000 0 % 200,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 130,005.04 113,280.87 150,000 -20 % 120,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,015,313.67 424,056.56 1,360,000     810,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 72,993.9 62,153 100,000 0 % 100,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,412 35,920 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 43,095 42,815 70,000 -28.57 % 50,000 
     วัสดุก่อสร้าง 6,240 5,810 40,000 -25 % 30,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,300 17,800 80,000 -50 % 40,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 145,864.15 138,949.62 150,000 0 % 150,000 
     วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,428 63,600 60,000 -16.67 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ 383,333.05 367,047.62 550,000     470,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 664,024.37 564,497.83 700,000 -14.29 % 600,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 21,654.92 26,873.5 30,000 0 % 30,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 40,537 48,875 50,000 0 % 50,000 
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     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,464 90,232.34 134,900 0.37 % 135,400 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 759,680.29 730,478.67 914,900     815,400 
 รวมงบด าเนินงาน 2,278,202.01 1,668,815.35 3,815,000     2,404,600 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
 

      
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโครงสร้างเหล็ก ที่
นั่งและพนักพิงบุหนังหรือผ้า   

0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับ
ผู้บริหาร  

0 0 8,900 -100 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น      7,990 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ    0 32,000 125,800 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 64,000 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 36,000 บีทียู   

0 0 184,400 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อโต๊ะโครงเหล็กชุบ
โครเมียม 

0 0 0 100 % 60,000 

 
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงานประมวลผล  

0 0 69,000 -100 % 0 
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 

0 15,900 16,000 -100 % 0 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 7,900 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 

0 8,700 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 20,000 50 % 30,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 71,990 64,500 524,100     90,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

      
โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอด
รถบริเวณหลังส านักงานเทศบาล
ต าบลประโคนชัย  

0 0 177,800 -100 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 177,800     0 
 รวมงบลงทุน 71,990 64,500 701,900     90,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

            

 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สถานที่กลาง” ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

0 12,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

0 0 12,000 0 % 12,000 

 
      

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไทร   

12,000 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000     12,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000     12,000 
   งบรายจ่ายอ่ืน             
   รายจ่ายอ่ืน             
     รายจ่ายอื่น             
       รายจ่ายอื่น 15,000 15,000 20,000 -50 % 10,000 
 รวมรายจ่ายอ่ืน 15,000 15,000 20,000     10,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 15,000 15,000 20,000     10,000 
 รวมงานบริหารทั่วไป 

 
9,742,718.01 9,320,354.05 12,308,620     11,063,080 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 38 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,770,540 2,054,530 2,303,100 5.47 % 2,429,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 49,500 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 154,440 177,979.35 275,100 2.65 % 282,400 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,980 1,935.48 12,000 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,989,960 2,283,944.83 2,650,200     2,783,400 
 รวมงบบุคลากร 1,989,960 2,283,944.83 2,650,200     2,783,400 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

12,300 12,050 20,000 0 % 20,000 

     ค่าเช่าบ้าน 46,000 60,000 60,000 20 % 72,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 5,800 
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 รวมค่าตอบแทน 66,100 72,050 115,800     127,800 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 322,646 186,337 167,500 7.46 % 180,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

18,648 37,432 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการเวทีประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล  

20,565 17,710 0 0 % 0 

 
      

โครงการเวทีประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล. 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการส ารวจเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในการจัดตั้งและยุบ
รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 117,040.4 0 0 % 0 

       โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย  29,475 0 0 0 % 0 
       โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย. 0 0 30,000 0 % 30,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 76,064 4,375 37,000 116.22 % 80,000 
 รวมค่าใช้สอย 

 
467,398 362,894.4 294,500     350,000 
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   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 19,943 19,081 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,650 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 20,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,795 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,225 7,001 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 39,963 27,732 50,000     80,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 57,049.68 86,669.87 100,000 0 % 100,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,800 5,800 6,000 0 % 6,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 59,849.68 92,469.87 106,000     106,000 
 รวมงบด าเนินงาน 633,310.68 555,146.27 566,300     663,800 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 9,000 3,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อตู้วางเอกสาร 0 9,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     5,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
 

      
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน       

0 0 854,000 -100 % 0 
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     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแม่
ข่าย 1 ชุด   

0 57,780 0 0 % 0 

 
      

ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงประจ า
รถประชาสัมพันธ์พร้อมค่าติดตั้ง   

0 0 95,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
 

      
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR 
พร้อมเลนส์ 

0 0 0 100 % 190,000 

 
      

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบ 
DSLR       

59,000 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 

0 0 33,500 -100 % 0 

 
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  

0 21,900 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ออล 
อินวัน ส าหรับงานประมวลผล   

0 22,900 0 0 % 0 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  
 
 

0 0 22,000 -100 % 0 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 0 0 100 % 4,300 

 
      

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว   

0 2,700 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว.   

0 2,700 0 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 10,000 67 % 16,700 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 73,000 119,980 1,014,500     211,000 
 รวมงบลงทุน 73,000 119,980 1,014,500     211,000 
 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,696,270.68 2,959,071.1 4,231,000     3,658,200 
 งานบริหารงานคลัง             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,378,740 1,686,135 2,145,800 7.21 % 2,300,600 

     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,660,740 1,972,635 2,445,800     2,600,600 
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 รวมงบบุคลากร 1,660,740 1,972,635 2,445,800     2,600,600 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

44,700 76,700 130,000 0 % 130,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

107,850 94,730 120,000 -16.67 % 100,000 

     ค่าเช่าบ้าน 0 12,000 48,000 25 % 60,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 3,500 

 รวมค่าตอบแทน 155,550 186,180 301,500     293,500 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,694 284,619.68 300,000 0 % 300,000 
 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

26,724 65,852 82,000 -39.02 % 50,000 

 
      

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

16,343.44 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. 

0 0 10,000 200 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,800 3,930 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 203,561.44 354,401.68 402,000     390,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 52,118 65,154.35 60,000 0 % 60,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 0 % 3,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,249.75 546.3 3,000 0 % 3,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,090 34,600 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 80,457.75 100,300.65 96,000     96,000 
 รวมงบด าเนินงาน 439,569.19 640,882.33 799,500     779,500 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 0 3,000 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

0 6,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2* 

29,800 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2  

0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 

0 9,000 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 5,600 0 0 0 % 0 
 

      
าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

0 0 7,500 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 35,400 18,000 37,500     0 
 รวมงบลงทุน 35,400 18,000 37,500     0 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,135,709.19 2,631,517.33 3,282,800     3,380,100 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,574,697.88 14,910,942.48 19,822,420     18,101,380 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน 
            

   งบบุคลากร             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

679,500 950,675 1,009,000 6.8 % 1,077,600 

     เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 273,480 286,740 300,700 8.68 % 326,800 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,149,344.52 1,169,400 1,247,900 0.67 % 1,256,300 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 114,591.61 112,000 120,000 0 % 120,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,234,916.13 2,536,815 2,695,600     2,798,700 
 รวมงบบุคลากร 2,234,916.13 2,536,815 2,695,600     2,798,700 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,200 12,600 56,000 0 % 56,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

73,140 15,000 20,000 0 % 20,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 12,800 

 รวมค่าตอบแทน 106,340 34,600 88,800     88,800 
   ค่าใช้สอย             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,898.57 11,500 -13.04 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0 0 15,000 33.33 % 20,000 

       โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร 0 0 3,500 42.86 % 5,000 
 

      
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล        

13,300 6,750 0 0 % 0 

 
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล. 

0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย. 

0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย. 

0 0 0 100 % 10,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  

44,282 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น. 

0 0 40,000 0 % 40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

0 0 200,000 0 % 200,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย        

0 0 20,000 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 149,855.1 418,930 300,000 0 % 300,000 
 รวมค่าใช้สอย 207,437.1 435,578.57 620,000     615,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 9,216 9,427 10,000 50 % 15,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,400 0 15,000 -66.67 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 112,070 55,950 120,000 0 % 120,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 208,118.4 187,554.18 200,000 0 % 200,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600 8,400 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าวัสดุ 354,404.4 261,331.18 355,000     350,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 47,655.06 45,413.08 55,000 0 % 55,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 47,655.06 45,413.08 55,000     55,000 
 รวมงบด าเนินงาน 715,836.56 776,922.83 1,118,800     1,108,800 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
       ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 8,500 0 100 % 10,000 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ 

0 0 0 100 % 3,000,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 80,000 -37.5 % 50,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,500 80,000     3,060,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
 

      
โครงการค่าติดตั้งท่อธารประปา
ดับเพลิง    

124,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 124,000 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 124,000 8,500 80,000     3,060,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 
3,074,752.69 3,322,237.83 3,894,400     6,967,500 

 งานเทศกิจ             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000 240,000 240,000     240,000 
 รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 240,000     240,000 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 7,600 0 100 % 25,000 

 รวมค่าตอบแทน 0 7,600 0     25,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 7,600 0     25,000 
 รวมงานเทศกิจ 240,000 247,600 240,000     265,000 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
   งบด าเนินงาน             
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 38,250 0 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,860 19,700 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 77,365 0 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 165,475 19,700 110,000     130,000 
 รวมงบด าเนินงาน 165,475 19,700 110,000     130,000 
 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 165,475 19,700 110,000     130,000 
 งานจราจร             
   งบลงทุน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

      

โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณ
จารจรแบบนับเวลาถอยหลัง
บริเวณสี่แยกทางไปอ าเภอบ้าน
กรวด 

0 0 0 100 % 81,600 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     81,600 
 รวมงบลงทุน 0 0 0     81,600 
 รวมงานจราจร 0 0 0     81,600 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,480,227.69 3,589,537.83 4,244,400     7,444,100 
 แผนงานการศึกษา             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,592,100 1,679,760 2,030,400 10.08 % 2,235,100 

     เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,970,100 2,057,760 2,450,400     2,655,100 
 รวมงบบุคลากร 1,970,100 2,057,760 2,450,400     2,655,100 
   งบด าเนินงาน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 1,000 100 % 2,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 30,000 

 รวมค่าตอบแทน 3,000 25,000 61,000     62,000 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,405,916 1,503,095 1,630,000 -27.73 % 1,178,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 
 
 

32,232 111,292 50,000 -40 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

0 0 90,000 -33.33 % 60,000 

 
      

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

0 43,901 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดหาหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

95,048.2 93,207.85 90,000 -11.11 % 80,000 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

0 55,930 0 0 % 0 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

0 0 90,000 -33.33 % 60,000 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

0 127,432 0 0 % 0 

 
      

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี. 

0 0 58,124 3.23 % 60,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 52,390 342,741.25 80,000 0 % 80,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมค่าใช้สอย 1,585,586.2 2,277,599.1 2,088,124     1,548,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 32,005 21,563 40,000 -25 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,350 34,405 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 7,372 23,784 22,200 -100 % 0 
     วัสดุก่อสร้าง 0 0 55,000 -90.91 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,161.2 1,430.4 3,500 -14.29 % 3,000 
     วัสดุการเกษตร 1,920 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุกีฬา 0 0 40,000 -50 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,974 10,770 35,000 -14.29 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 78,782.2 91,952.4 230,700     123,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 430,419.06 322,948.34 300,000 10 % 330,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 1,447.71 942.67 3,000 0 % 3,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,760.6 8,739.55 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 440,627.37 332,630.56 313,000     343,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,107,995.77 2,727,182.06 2,692,824     2,076,000 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 15,600 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  

0 9,400 0 0 % 0 

 
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออ
ลอินวัน พีซี  

34,000 0 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ออ
ลอินวัน ส าหรับงานส านักงาน 

0 32,000 34,000 -100 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Print) 

0 4,290 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer).   

0 8,580 0 0 % 0 

     ครุภัณฑ์สนาม             
       ค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก 0 0 0 100 % 26,000 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 49,600 54,270 34,000     26,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

      
โครงการปรับปรุงอาคารหอสมุด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 497,800 -100 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 497,800     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมงบลงทุน 49,600 54,270 531,800     26,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
 

      
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และ
งานส าคัญทางราชการ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและ
งานส าคัญทางราชการประจ าปี 
2563 

0 10,000 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000     10,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000     10,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,127,695.77 4,849,212.06 5,685,024     4,767,100 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

706,936 973,635.66 1,530,000 6.09 % 1,623,180 

     เงินวิทยฐานะ 59,500 42,000 168,000 -25 % 126,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 229,920 234,720 240,000 2.13 % 245,100 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,032,356 1,286,355.66 1,974,000     2,030,280 
 รวมงบบุคลากร 1,032,356 1,286,355.66 1,974,000     2,030,280 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าใช้สอย             
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์คิด
สนุก  

15,540 15,540 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาไทย  

12,890 12,890 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ  

11,170 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  

12,890 12,890 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดสนุก) 

0 0 8,800 81.82 % 16,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาไทย) 

0 0 0 100 % 16,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) 

0 0 0 100 % 12,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์) 

0 0 0 100 % 13,000 

 
      

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริมการอ่าน (ประกวด
วาดภาพระบายสี) 

0 0 0 100 % 15,000 

       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  129,921 129,997 0 0 % 0 
       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ. 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสี  

14,105 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   

1,950,830 1,968,456 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา. 

0 0 2,501,856 4.63 % 2,617,570 

 รวมค่าใช้สอย 2,147,346 2,139,773 2,510,656     2,789,570 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,747,120 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 5,426,080 4,839,369.4 5,769,800 -100 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 5,426,080 4,839,369.4 5,769,800     5,747,120 
 รวมงบด าเนินงาน 7,573,426 6,979,142.4 8,280,456     8,536,690 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน      0 6,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน     0 12,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การศึกษา             
 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (มอก.) 

0 64,000 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน        0 0 95,000 -100 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารเพ่ือ
การเรียนรู้ 

0 0 567,500 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์สนาม             
 

      
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก
เล็ก 

0 0 0 100 % 500,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,000 662,500     500,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

      

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
 

0 0 150,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

87,200 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 87,200 0 150,000     0 
 รวมงบลงทุน 87,200 82,000 812,500     500,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
 

      
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
(รร.ประโคนชัยวิทยา) 

0 0 4,700,000 3.48 % 4,863,600 

 
      

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
(รร.วัดแจ้งฯ) 

0 0 1,060,000 -4.51 % 1,012,200 

 
      

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
(รร.อนุบาลประโคนชัย) 

0 0 5,180,000 1.35 % 5,250,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย
วิทยา 

4,713,000 4,443,100 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียร
คุรุราษฎร์บ ารุง) 

1,175,000 1,077,720 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล 
ประโคนชัย 

5,215,000 4,912,700 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 11,103,000 10,433,520 10,940,000     11,125,800 
 รวมงบเงินอุดหนุน 11,103,000 10,433,520 10,940,000     11,125,800 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 19,795,982 18,781,018.06 22,006,956     22,192,770 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมแผนงานการศึกษา 23,923,677.77 23,630,230.12 27,691,980     26,959,870 
 แผนงานสาธารณสุข             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,494,280 1,722,540 2,210,900 5.72 % 2,337,400 

 
    

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

211,600 234,000 234,000 0 % 234,000 

     เงินประจ าต าแหน่ง 112,000 134,400 194,400 0 % 194,400 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 221,880 234,780 246,300 7.47 % 264,700 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,345,232.25 3,346,339.13 3,486,600 0.67 % 3,509,900 
     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 356,439.14 346,402.14 360,000 0 % 360,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,741,431.39 6,018,461.27 6,732,200     6,900,400 
 รวมงบบุคลากร 5,741,431.39 6,018,461.27 6,732,200     6,900,400 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 32,000 368.75 % 150,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

27,960 27,040 60,000 -16.67 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     ค่าเช่าบ้าน 68,100 106,800 120,000 0 % 120,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

 รวมค่าตอบแทน 100,860 136,240 222,000     330,000 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 486,967 508,000.01 550,000 0 % 550,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

67,233 36,185.69 120,000 -58.33 % 50,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 147,220 111,040 150,000 -13.33 % 130,000 
 รวมค่าใช้สอย 701,420 655,225.7 820,000     730,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 11,785 29,068 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,040 54,419 40,000 -25 % 30,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 45,010 52,836 70,000 14.29 % 80,000 
     วัสดุก่อสร้าง 42,393 54,600.8 60,000 0 % 60,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 88,390 63,520 100,000 0 % 100,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 472,185.85 405,491.75 460,000 -2.17 % 450,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 306,070.88 201,377.89 300,000 0 % 300,000 
     วัสดุการเกษตร 31,600 27,640 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 23,460 21,080 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,598 13,590 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 1,058,532.73 923,623.44 1,150,000     1,140,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 194,779.13 163,083.37 200,000 0 % 200,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 194,779.13 163,083.37 200,000     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 2,055,591.86 1,878,172.51 2,392,000     2,400,000 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 0 3,000 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 0 5,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การเกษตร             
       ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 117,600 0 0 % 0 
 

    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 

0 0 0 100 % 17,000 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 

0 21,900 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Print) 

0 4,290 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 

0 0 0 100 % 5,800 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

87,900 0 100,000 400 % 500,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 87,900 151,790 100,000     522,800 
 รวมงบลงทุน 87,900 151,790 100,000     522,800 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7,884,923.25 8,048,423.78 9,224,200     9,823,200 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อ่ืน 
            

 
  

งบด าเนินงาน 
 

            

 
  

ค่าใช้สอย 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

0 97,650 0 0 % 0 

 
      

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข. 

0 0 200,000 0 % 200,000 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข  

28,730 27,485 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข. 

0 0 50,000 100 % 100,000 

 
      

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

49,937 14,170 0 0 % 0 

 
      

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด. 

0 0 80,000 0 % 80,000 

 
      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 

11,000 17,250 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      

โครงการอบรมผู้ประกอบการใน
ตลาดสดเทศบาลต าบล 
 ประโคนชัย และศึกษาดูงาน
ตลาดสดตัวอย่าง  

4,050 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและตลาดสดเทศบาล 
ต.ประโคนชัย พร้อมศึกษาดูงาน 

0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

0 0 250,000 -20 % 200,000 

 รวมค่าใช้สอย 93,717 156,555 600,000     700,000 
 รวมงบด าเนินงาน 93,717 156,555 600,000     700,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2563 

0 10,000 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

10,000 0 0 0 % 0 

     เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 

0 120,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน. 

0 0 120,000 0 % 120,000 

       อุดหนุนชุมชนกันเตอล  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนชัยมงคล  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนตาเจรือม  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุ้มอ าปึล  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดจ าปา  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มมัชฌิมา 12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มรุ่งสุริยา  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ 12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนวัดโพธิ์  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนศูนย์การค้า 12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองกกใต้  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองกกเหนือ  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหนองจอกพัฒนา  12,300 0 0 0 % 0 
       อุดหนุนชุมชนหลักเมือง  12,300 0 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนชุมชนอ านวยกิจ  
 
 

12,300 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

120,000 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 326,800 130,000 130,000     130,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 326,800 130,000 130,000     130,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
420,517 286,555 730,000     830,000 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข             
   งบด าเนินงาน             
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 31,617.97 31,401.51 34,000 2.94 % 35,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 1,367.46 1,193.05 1,500 0 % 1,500 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,738.34 8,239 9,000 0 % 9,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 41,723.77 40,833.56 44,500     45,500 
 รวมงบด าเนินงาน 41,723.77 40,833.56 44,500     45,500 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 64,000 0 0 0 % 0 
       ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 8,800 0 0 0 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก 
แบบดิจิตอล  

0 6,000 0 0 % 0 

 
    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 

0 0 0 100 % 17,000 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 0 0 100 % 7,500 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 

0 0 0 100 % 5,800 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 72,800 6,000 0     30,300 
 รวมงบลงทุน 72,800 6,000 0     30,300 
 รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 114,523.77 46,833.56 44,500     75,800 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 8,419,964.02 8,381,812.34 9,998,700     10,729,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์             
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
   งบด าเนินงาน             
 

  
ค่าใช้สอย 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

       โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   0 306,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส. 

0 0 40,000 0 % 40,000 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

15,500 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 15,500 306,000 40,000     40,000 
 รวมงบด าเนินงาน 15,500 306,000 40,000     40,000 
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงานประมวลผล  

0 0 23,000 -100 % 0 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1* 
 
 

21,900 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  

0 0 7,500 -100 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 5,700 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  

700 0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 28,300 0 30,500     0 
 รวมงบลงทุน 28,300 0 30,500     0 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

            

 
      

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชน 

0 0 20,000 -100 % 0 

 

      

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

0 20,000 0 0 % 0 
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อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์  

20,000 0 0 0 % 0 

     เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล             
 

      

โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

0 0 0 100 % 40,000 

 รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     60,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     60,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 63,800 326,000 90,500     100,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 63,800 326,000 90,500     100,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน             
 งานไฟฟ้าและประปา             
   งบลงทุน             
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามตะกร้อ
สวนสาธารณะสระตาเจรือม 

0 90,000 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 90,000 0     0 
 รวมงบลงทุน 0 90,000 0     0 
 รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 90,000 0     0 
 งานสวนสาธารณะ             
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
       ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (กองช่าง) 0 8,500 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
       ค่าจัดซื้อเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 17,500 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (กองช่าง) 

0 9,400 0 0 % 0 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (กองช่าง) 
  
  

9,500 9,400 0 0 % 0 

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (กองช่าง). 
 

0 0 0 100 % 19,000 
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (กองสาธารณสุขฯ) 

28,500 28,200 28,500 0 % 28,500 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 55,500 55,500 28,500     47,500 
 รวมงบลงทุน 55,500 55,500 28,500     47,500 
 รวมงานสวนสาธารณะ 55,500 55,500 28,500     47,500 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 55,500 145,500 28,500     47,500 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
            

   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,444,080 1,529,520 1,616,100 6.87 % 1,727,100 

 
    

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 

     เงินประจ าต าแหน่ง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,596,480 1,681,920 1,768,500     1,879,500 
 รวมงบบุคลากร 1,596,480 1,681,920 1,768,500     1,879,500 
   งบด าเนินงาน             
 

  
ค่าตอบแทน 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 33.33 % 40,000 

     ค่าเช่าบ้าน 12,000 112,000 132,000 0 % 132,000 
 รวมค่าตอบแทน 12,000 112,000 162,000     172,000 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 106,258 108,000 0 % 108,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

110,330 26,776 40,000 -50 % 20,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,950 10,550 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 120,280 143,584 158,000     138,000 
 

  
ค่าวัสดุ 
 

            

     วัสดุส านักงาน 13,205 9,986 15,000 -33.33 % 10,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,000 18,400 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าวัสดุ 31,205 28,386 35,000     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 163,485 283,970 355,000     340,000 
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 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
1,759,965 1,965,890 2,123,500     2,219,500 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

            

   งบด าเนินงาน             
   ค่าใช้สอย             
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

       โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 9,250 0 0 0 % 0 
       โครงการจัดท าแผนชุมชน  0 9,975 0 0 % 0 
       โครงการจัดท าแผนชุมชน. 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว  

0 10,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ
สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ครอบครัว 
  

13,000 0 0 0 % 0 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

150,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันครอบครัว 

0 10,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันครอบครัว. 

0 0 15,000 -33.33 % 10,000 

 
      

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุข
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

0 29,400 0 0 % 0 

 
      

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุข
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย. 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย
ใส่ใจผู้สูงอายุ. 

0 0 40,000 -25 % 30,000 

 
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

0 0 10,000 -100 % 0 

 

      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 
 
 

0 0 19,500 53.85 % 30,000 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

50,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน. 

0 0 150,000 -33.33 % 100,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

0 0 300,000 -33.33 % 200,000 

 
      

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน   

209,250 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมและส่งเสริม
พัฒนาสตรีเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย            

99,250 0 100,000 -100 % 0 

 
      

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

0 0 40,000 -25 % 30,000 

 
      

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน  

14,940 48,295 0 0 % 0 

 

      

โครงการอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 
 

0 0 100,000 -70 % 30,000 
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โครงการอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย   

119,600 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

0 0 20,000 -50 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 665,290 107,670 844,500     490,000 
 รวมงบด าเนินงาน 665,290 107,670 844,500     490,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
665,290 107,670 844,500     490,000 

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,425,255 2,073,560 2,968,000     2,709,500 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
            

 งานกีฬาและนันทนาการ             
   งบด าเนินงาน             
   ค่าใช้สอย             
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

โครงการ เดิน-วิ่ง ระแซซันมินิ
มาราธอน 
 

80,000 0 0 0 % 0 
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โครงการแข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อเทศบาลต้านยาเสพติด      

39,980 40,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล         

40,000 40,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ตลุงคัพ        

40,000 39,880 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลต้านยาเสพติด      

120,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซันคัพ      

117,980 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ) 

0 0 40,000 0 % 40,000 

 
      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล) 

0 0 40,000 0 % 40,000 

 

      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาเปตอง) 
 
 

0 0 0 100 % 40,000 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 81 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาฟุตซอล) 

0 0 0 100 % 100,000 

 

      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 
คน) 

0 0 0 100 % 100,000 

 
      

โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟ 
มาราธอน 

0 0 0 100 % 50,000 

 
      

โครงการส่งนักกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขัน
กีฬา 

0 0 0 100 % 150,000 

 
      

โครงการส่งนักกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขัน
กีฬา 

184,240 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมโยคะเบื้องต้น 30,000 0 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 652,200 119,880 80,000     520,000 
 รวมงบด าเนินงาน 652,200 119,880 80,000     520,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
 

    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
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 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล 
ประโคนชัย 

20,000 20,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 
17) ประจ าปี 2563 

0 30,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิง
ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ ภูพานราชนิเวศน์ ฯ 

0 0 15,000 -100 % 0 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน (ประโคนชัยพิทยาคม) 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน (ประโคนชัยวิทยา) 

0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน (เมืองตลุงพิทยาสรรพ์) 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน (วัดแจ้งฯ) 

0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน (อนุบาลประโคนชัย) 

0 0 20,000 0 % 20,000 
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อ าเภอประโคนชัย (กีฬาชิงถ้วย
พระราชทานกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
"ประโคนชัยเกมส์") 

0 0 30,000 0 % 30,000 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย ตามโครงการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (ประโคนชัยเกมส์      
ครั้งที่ 16) ประจ าปี 2562 

30,000 0 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย
พิทยาคม 

30,000 0 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยา
สรรพ ์

30,000 0 0 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง (เศียร
คุรุราษฎร์บ ารุง) 

20,000 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 130,000 50,000 165,000     150,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 130,000 50,000 165,000     150,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 782,200 169,880 245,000     670,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
   งบด าเนินงาน             
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   ค่าใช้สอย             
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์  

136,107 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  

177,470.25 176,671.75 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง. 

0 0 86,000 74.42 % 150,000 

 
      

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  

122,863 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์. 

0 0 0 100 % 130,000 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา  

503,868.36 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา. 

0 0 200,000 0 % 200,000 

 
      

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา     
 

15,351 13,786 0 0 % 0 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา. 

0 0 0 100 % 15,000 

 รวมค่าใช้สอย 955,659.61 190,457.75 286,000     495,000 
 รวมงบด าเนินงาน 955,659.61 190,457.75 286,000     495,000 
   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
 

      
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประ
โคนชัย 

0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก 
ประโคนชัย ประจ าปี 2563 

0 30,000 0 0 % 0 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปี 
2562 

30,000 0 0 0 % 0 

 

      

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย ตามโครงการ
ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญ
ทางราชการประจ าปี 2562 

10,000 0 0 0 % 0 
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     เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
 

      

โครงการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ 
และรูปสัตว์ประจ าปี งาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

0 0 720,000 0 % 720,000 

 
    

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

            

 
      

โครงการจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณร และ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

0 0 10,000 -100 % 0 

       อุดหนุนวัดกลาง  60,000 0 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา             
 

      
โครงการจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร 
และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน 

0 0 0 100 % 80,000 

 รวมเงินอุดหนุน 100,000 30,000 730,000     830,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 30,000 730,000     830,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,055,659.61 220,457.75 1,016,000     1,325,000 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
            

   งบเงินอุดหนุน             
   เงินอุดหนุน             
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โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ้ง 

0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว"
มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" 

0 20,000 20,000 0 % 20,000 

 
      

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000 0 0 0 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 40,000     40,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 40,000     40,000 
 รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
20,000 20,000 40,000     40,000 

 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1,857,859.61 410,337.75 1,301,000     2,035,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
            

   งบบุคลากร             
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
 

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

1,560,583.61 1,696,560 1,805,760 20.93 % 2,183,700 

     เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 911,400 917,640 924,200 0.93 % 932,800 
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     เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 88,020 84,000 84,000 0 % 84,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,620,003.61 2,758,200 2,873,960     3,260,500 
 รวมงบบุคลากร 2,620,003.61 2,758,200 2,873,960     3,260,500 
   งบด าเนินงาน             
   ค่าตอบแทน             
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 70,000 0 % 70,000 

 
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 45,000 

 รวมค่าตอบแทน 29,200 17,900 110,000     120,000 
   ค่าใช้สอย             
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,709 159,949.54 80,000 87.5 % 150,000 
 

    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

28,432 0 30,000 0 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,887.2 16,330 100,000 -70 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 216,028.2 176,279.54 210,000     210,000 
   ค่าวัสดุ             
     วัสดุส านักงาน 14,900 9,893 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,970 130,600 100,000 20 % 120,000 
     วัสดุก่อสร้าง 190,592 123,055 100,000 20 % 120,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 5,960 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,479.6 52,840.9 60,000 -33.33 % 40,000 
     วัสดุการเกษตร 37,720 22,800 150,000 -66.67 % 50,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 11,459 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 5,000 
     วัสดุส ารวจ 0 0 0 100 % 5,000 
     วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000 
 รวมค่าวัสดุ 490,461.6 356,607.9 475,000     415,000 
   ค่าสาธารณูปโภค             
     ค่าไฟฟ้า 58,590.44 47,698.54 65,000 -23.08 % 50,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 58,590.44 47,698.54 65,000     50,000 
 รวมงบด าเนินงาน 794,280.24 598,485.98 860,000     795,000 
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   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ส านักงาน             
       ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร      10,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
       ค่าจัดซื้อรถกระเช้าแบบเสา             0 0 300,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
       ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต           0 0 32,100 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โรงงาน             
       ค่าจัดซื้อเครื่องตัดพลาสม่า             0 0 42,000 -100 % 0 
       ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี่   0 11,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ส ารวจ             
       ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ            0 0 6,300 -100 % 0 
 

    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
      

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล 

0 0 0 100 % 22,000 

 

      

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 7,900 0 0 % 0 

       ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง           0 0 60,000 -100 % 0 
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     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

0 0 20,000 50 % 30,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 18,900 460,400     52,000 
 รวมงบลงทุน 10,000 18,900 460,400     52,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
3,424,283.85 3,375,585.98 4,194,360     4,107,500 

 งานก่อสร้าง             
   งบลงทุน             
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ า 
และบ่อพัก ซอยอันดามัน หมู่ 7  

0 0 960,000 -100 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) 
ถนนรอบตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

0 0 1,700,000 -100 % 0 

 

    

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าบ่อพักซอยข้างที่ท าการ
ไปรษณีย์ประโคนชัย 

160,700 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าบ่อพักซอยนิลพงษ์ หมู่ 3 

275,400 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนอ านวยกิจ จากสี่แยกประ
โคนชัย-บ้านกรวด ถึงสี่แยก 
ประโคนชัย 

0 0 4,000,000 -100 % 0 

 
      

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

0 0 220,000 -100 % 0 

     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

      

โครงการปรับปรุงทางระบายน้ า
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อเมนประปา ถนนทิศ
ตะวันตกวัดกลาง จากถนนนัย
ประศาสน์ ถึงถนนเลิศรักษา 
 

0 0 0 100 % 1,130,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 

      

โครงการปรับปรุงทางระบายน้ า
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อเมนประปา ถนนศรี
สวัสดิ์ จากถนนภักดีด ารง ถึง
ถนนชัยศิริ 

0 0 0 100 % 1,240,000 

 
      

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอย
ประชาสันติ ถนนราษฎร์บ ารุง - 
ถนนอ านวยกิจ 

0 485,000 0 0 % 0 

 

      

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอย
ประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุ้ม
ระเนียด) 

0 0 0 100 % 492,000 

 
      

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ซอย
ภักดีด ารง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า) 

0 0 0 100 % 400,000 

 
    

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) 

            

 
      

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

0 0 0 100 % 448,000 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 436,100 485,000 6,880,000     3,710,000 
 รวมงบลงทุน 436,100 485,000 6,880,000     3,710,000 
 รวมงานก่อสร้าง 436,100 485,000 6,880,000     3,710,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,860,383.85 3,860,585.98 11,074,360     7,817,500 
 แผนงานการเกษตร             
 งานส่งเสริมการเกษตร             
   งบด าเนินงาน             
   ค่าใช้สอย             
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

 
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

39,960 15,500 0 0 % 0 

 
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 40,000 -50 % 20,000 

 
      

โครงการสร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

61,100 23,703 0 0 % 0 

 
      

โครงการสร้างจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม. 

0 0 100,000 -50 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 101,060 39,203 140,000     70,000 
 รวมงบด าเนินงาน 101,060 39,203 140,000     70,000 
 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 101,060 39,203 140,000     70,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 101,060 39,203 140,000     70,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
 แผนงานการพาณิชย์             
 งานตลาดสด             
   งบลงทุน             
   ค่าครุภัณฑ ์             
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
 

    
 ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์ในอาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 55,000 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 55,000 0     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
 

    
 โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาด
สดเทศบาลต าบลประโคนชัย 

0 0 0 100 % 1,270,800 

 
    

 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างตลาดสดเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย 

0 0 0 100 % 312,400 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     1,583,200 
 รวมงบลงทุน 0 55,000 0     1,583,200 
 รวมงานตลาดสด 0 55,000 0     1,583,200 
 รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 55,000 0     1,583,200 
 รวมทุกแผนงาน 77,301,882.77 76,399,006.99 100,200,000     99,943,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 
อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 99,943,600 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 22,346,550 บาท 

  
งบกลาง รวม 22,346,550 บาท 

   
งบกลาง รวม 22,346,550 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 1,905,885 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้น โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการ
ก่อสร้างอาคารหอสมุด และศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ,
โครงการก่อสร้างรั้ว ถนน และท่อระบายน้ า บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตามสัญญาที่ 1183/190/ 
2555 ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 
(เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 3 ต่อปี 
เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี ตั้งแต่งวดช าระหนี้ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุม  
กสท. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มี.ค.2563) งวดที่ 2  
ก าหนดส่งใช้คืนภายในก าหนด 4 ปี ต้นเงิน  
1,905,884.06 บาท ขอตั้งจ่าย 1,905,885.- บาท 
เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9)มาตรา 67 ตรี 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ.2552 ข้อ 18 และหนังสือ สนง.เงินทุน 
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที ่มท 0808.4/1332 ลว 4 
กุมภาพันธ์ 2564 (กองคลัง) 

      

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 146,545 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายช าระดอกเบี้ย ตามสัญญาที่ 1183/190/2555 
ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 (เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 3 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี  
ตั้งแต่งวดช าระหนี้ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น
ไป ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มี.ค.
2563) งวดที่ 2 ก าหนด ส่งใช้คืนภายในก าหนด 4 ปี  
ดอกเบี้ย 146,544.62 บาท จึงขอตั้งจ่าย 146,545.-บาท 
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เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 67 (9)  มาตรา 67 ตรี 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ.2552 ข้อ 18 และหนังสือ สนง.เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที ่มท 0808.4/1332 
ลว 4 กุมภาพันธ์ 2564   (กองคลัง) 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 393,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หัก      
ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  
โดยค านวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล    
ประโคนชัย เป็นเงิน  7,870,920 .-บาท คิดเป็นเงิน 
393,546.-บาท (7,870,920 *5/100 =393,546 )          
ขอตั้งจ่าย 393,600.-บาท  เป็นไปตามพรบ.ประกันสังคม 
พ.ศ.2533 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฏาคม  
2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   (กองคลัง) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 16,400 บาท 

      

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

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 14,088,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.
2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16  รวมถึง 
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ล าดับที่ 2) 
(กองสวัสดิการสังคม)   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,465,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขต
เทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ  
อปท. พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
รวมถึงระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ล าดับ
ที ่3)  (กองสวัสดิการสังคม)  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วและ 
มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพของ อปท.  พ.ศ.2548  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกีย่วข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 93 ล าดับที่ 4) (กองสวัสดิการสังคม)  

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นตามลักษณะดังนี้ 
- เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ และหากไม่รีบด าเนินการ
โดยเร็ว  อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนได้      
-เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ 
หรือเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดมาก่อน เช่น การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ 
- ส ารองไว้เพ่ิมจ่ายในกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667  
ลว 12 มี.ค. 2545 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3215  
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ลว 6 มิ.ย.2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การ–
ทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย-
จราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงและการจัดการจราจรโดยจ่าย
จากรายได้ประเภทค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก 
กฎหมายการจัดระเบียบ การจอดรถยนต์ทั้งจ านวนเป็น
ล าดับแรก และสมทบด้วยรายได้จากภาษีหรือเงินรายได้
อ่ืน เป็นไปตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 73,260 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ อปท.เกี่ยวกับค่าบ ารุง
สมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง 
ส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภทค านวณ 
รายรับจริง ปี 63 (โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด และ 
เงินอุดหนุนทุกประเภท) x 0.00167 
43,867,115.64 x 0.00167 =  73,258.08   บาท 
จึงขอตั้งจ่ายไว้  73,260.-  บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลประโคนชัย ตามอัตราที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือการสนับสนุนให้องค์การบริหาร
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ส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ปี พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
หนังสือที่ มท 0810.6/ว 950 ลว 24 มี.ค.2563 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ล าดับที่ 1) 
(กองสาธารณสุขฯ)    

    
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่16)  
พ.ศ. 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  (กองคลัง) 

      

    
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล จ านวน 14,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท  
0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ. 
ประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 1,517,160 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจ าปีตาม
งบประมาณท่ัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)               
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความในพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 และเงินเพ่ิม
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด7  
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แห่งระเบียบนี้ หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (กองคลัง)                                             

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีข้าราชการ/
พนักงาน หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  

      

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงานจ้าง  
 หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่าง
ปฏิบัติราชการ ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  

      

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีลูกจ้างประจ า  
 หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่าง
ปฏิบัติราชการ ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,063,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,546,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รอง
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                                                

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อัตรา
เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจ่ายไว้  72,000.- บาท  ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 อัตราๆเดือนละ 4,500.-บาท ตั้งจ่ายไว้  
108,000.-บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/      
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,000.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 72,000.-บาท  ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน  2 อัตราๆเดือนละ 4,500.- บาท ตั้งจ่าย
ไว้  108,000.- บาท ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปี 
งบประมาณ 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้    
1. เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 10,080.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 120,960.-บาท ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ            
2. เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน 
ละ 7,200.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 86,400.- บาท ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ  15,840.-  บาท  ตั้งจ่ายไว้ 190,080.-
 บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ  12,960.- บาท ตั้งจ่ายไว้ 155,520.- บาท ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 10 อัตราๆเดือนละ 10,080.-บาทต่อคนตั้งจ่าย
ไว้ 1,209,600.- บาท  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ          
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,698,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4,251,200 บาท 

      

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

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 218,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงาน   
ผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม เงินเพ่ิมค่า-
ครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ ที่ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองให้แก่
พนักงานเทศบาล  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 236,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ     
      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 504,400 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 ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 15,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า 
และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจ าที่สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล ผู้สมควรได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็นผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับตามระเบียบของทางราชการ   
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ     

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 460,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 2 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,404,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 309,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของส านักปลัดเทศบาล  
เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ในการปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมายหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย /ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจ
หน้าที่ของส านักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 192,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล
ในสังกัดส านักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไป
ตาม มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ตุลาคม 2559  
หรือระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 47,200 บาท 

    
 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับ-
หนังสือพิมพ์รายวัน  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม  
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย-
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านักปลัด- 
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ มท ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว4044 ลว 20 กรกฏาคม 2563 และหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       
จ านวน  40,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563  และระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
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2. ค่าเลี้ยงรับรอง   จ านวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือการ
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
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างที่สังกัดส านักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ      
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  
และตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของ
สถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการและ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่าย
โอนร่วมกันจัดอบรม ตามค าสั่งและตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ,มท 0808.2/ว0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย พานพุ่ม   
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี (พวง
มาลา) งานพิธีการทางศาสนา  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ   
ค่าสินไหมทดแทนเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีต้องหา
คดีอาญาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น  
พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม
นันทนาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ล าดับที่ 3) 

      

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน. 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 
ล าดับที่  4) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านัก
ปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564 และหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 ระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาด-
เล็ก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซอง-
เอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  ธงชาติ  สมุด
ประวัติข้าราชการ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ท.ร.14 ฉบับ-
คอมพิวเตอร์ ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพิมพ์ที่ใช้ในงานทะเบียน
ราษฎร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจาน
รอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายา 
ถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
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เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
ไมต่้างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ตะปู ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เช่น ท่อต่างๆฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
 เช่น เบาะ-รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจก
มองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็น
อุปกรณ์หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด แก๊ส
หุง-ต้ม น้ ามันจารบี ถ่าน น้ ามันเครื่องฯลฯใช้กับรถยนต์ 
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หนังสือ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า สารเคมีป้องกัน 
และก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ ใช้ในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
บริเวณส านักงานเทศบาลและบริเวณอ่ืนๆ  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 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   
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 815,400 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์
ไฟฟ้าในส านักงานศาลาอเนกประสงค์หนองระแซซัน น้ าพุ 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ
ด่วน 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 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564 
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดทั้งปีงบประมาณ 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในประเทศ (ในส านักงานเทศบาล
และห้องนายกเทศมนตรี) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์  
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
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เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี
ยา-กร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ในกิจการของ
เทศบาล ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไป
ตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562   
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 135,400 บาท 

      

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

      

  
งบลงทุน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 90,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะโครงเหล็กชุบโครเมียม จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะโครงเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่-
น้อยกว่า 45 x 180 เซนติเมตร หน้าโต๊ะเป็นไม้หรือหรือ     
โฟเมก้าขาว พับได้ จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 60,000  บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น 
 (สืบราคาจากเวปไซต์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 หน้า 14 และแก้ไขครั้ง
ที ่3/2564 หน้า 2 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เป็นไปตามหนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” ประจ าปี
งบประมาณ 2565เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 2045 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ล าดับที่ 2)  
 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
รายจ่ายอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วง-

มาแล้ว ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษา  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,967,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,798,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,798,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,077,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่

พนักงานเทศบาลที่สังกัดงานป้องกันฯ จ านวน 3 อัตรา ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ   

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด

ปีงบประมาณ 
      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 326,800 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่ลูกจ้าง 

ประจ าที่สังกัดงานป้องกันฯ จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,256,300 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดงานป้องกันฯ 
จ านวน 10 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดงานป้องกันฯ ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,108,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 88,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 56,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      
จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง    
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-ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
จ านวน  26,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน
หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลต าบลประโคนชัย เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560  และหนังสือ มท 0808.2/ว7271 ลว 26 ธ.ค.2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของ
งานป้องกันฯ ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 12,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปก
เอกสาร  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบี้ย-
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
คู่มือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ 
ในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกัน เป็นไปตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.
2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่-
สังกัดงานป้องกันฯ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  (อปพร.) เทศบาลต าบลประโคนชัย ตามระเบียบของทาง
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก  
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมสัมมนาตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และของสถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตาม
ระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและ
ผู้ต้องหาค่าพาหนะของพยาน ในคดีแพ่ง ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2557 และระเบียบ 
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เช่น 
กิจกรรมการพัฒนา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ล าดับที่ 7) 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ปฏิบัติตาม 
กฎจราจร จัดท าป้ายสัญญาณแจ้งเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดพักรถ ป้ายแนะน าเส้นทางการ
เดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่จะมารับ
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บริการ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลว 22  ก.ย.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค.2561 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 101 ล าดับที่ 8)  

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย. จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ฝึกซ้อมแผน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  101 ล าดับที่ 6) 

      

    
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย. 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลประโคนชัย ค่าจัดสถานที่
ฝึกทบทวน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท.พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับที่ 4) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น. จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับที่ 5)   

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลประโคนชัย  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกันฯ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาด-
เล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
กระดาษปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ไม้บรรทัด  ซองเอกสาร 
แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095ลว 28 พฤษภาคม 2564 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพัน- 
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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 ฯลฯใช้เป็นอุปกรณ์หรือ
เพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว  
28 พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด แก๊สหุงต้ม 
น้ ามันจารบี ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ 
และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทป-
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ 
แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
กล้องวีดีโอวงจรปิด ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือด่วนที่สุด ที ่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 
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งบลงทุน รวม 3,060,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,060,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ขนาดไม่น้อย
กว่า 11 นิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.35 แรงม้า  เครื่องยนต์
เบนซิน จ านวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ- 
ภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค. 2563 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
แบบมุมมองคงท่ี 

จ านวน 3,000,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ จ านวน  64  กล้อง 
 คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ 
ติดตั้งภายนอกส านักงาน จ านวน 64 ตัว 
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video Recorder)  
แบบ 32 ช่อง จ านวน 2 ตัว 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
 8  ช่อง  จ านวน 29 ตัว 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA  จ านวน 2  ตัว 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  จ านวน  29  เครื่อง 
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล  ขนาด 55 นิ้ว  จ านวน  2  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1  จ านวน  1  ชุด 
- ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 (Server) ส าหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
- ตู้ Rack 36U ส าหรับเก็บอุปกรณ์ภายในอาคารพร้อม
อุปกรณ์เสริม  จ านวน  1  ตู้ 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่า  
8 พอร์ต  จ านวน  1  ตัว 
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- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคไม่น้อยกว่า  
20 พอร์ต  จ านวน  29  ตัว 
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคแบบ SFP Single 
  จ านวน 29 คู่ 
- โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- ตู้คาบิเน็ตเก็บอุปกรณ์ควบคุมภายนอกอาคารพร้อม
อุปกรณ์เสริม ติดตั้งตามจุดที่ก าหนดพร้อมชุดท่อร้อยสายแท่ง-
กราวด์ อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศ อุปกรณ์ป้องกัน
ฟ้าผ่า สายไฟ สายใยแก้วน าแสง สาย UTP ถาดม้วนเก็บสาย  
กล่อง-หุ้มจุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการติดตั้งอ่ืนๆ  
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดที่จ าเป็น เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนด 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิดและเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2564 หน้า 9 

        
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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งานเทศกิจ รวม 265,000 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 ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ทั่วไป งานเทศกิจ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่
ของงานเทศกิจ ตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 130,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ แก๊ส และวัสดุทั่วไป ฯลฯ ตั้งตาม
ราคาจ าหน่ายทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับพนักงาน
ดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
ประเภทวัสดุคงทน เช่น ชุดคลุมดับเพลิง เสื้อ กางเกง  
เข็มขัด หมวก รองเท้า ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ 
ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว 384 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2552 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
แผงกั้นจราจร สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น  ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ 
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,380,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,600,600 บาท 

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

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,300,600 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองคลัง จ านวน 6 อัตรา  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ที่สังกัด 

กองคลัง  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  

ที่สังกัดกองคลัง จ านวน 2 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน 

จ้างทั่วไป ที่สังกัดกองคลัง ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 779,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 293,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 130,000 บาท 

      

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

-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
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พ.ศ. 2560  เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 หรือประกาศ/หนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่
ของกองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

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

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน-
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติ 
งานของกองคลัง เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย ประกันอัคคีภัย ค่าธรรม- 
เนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น  
ค่าเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์ที่เทศบาลเช่าจากกระทรวง 
การคลัง และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ 
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มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.
พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช- 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างที่สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนา บุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตาม
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของสถาบัน
อ่ืนๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.  
พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

    
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2550  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ.2551 และหนังสือ ที ่มท
0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ.2561 และหนังสือ ที ่มท  
0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค. 2555 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า  98    ล าดับที่  11)  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง 
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ 1095 ลว  
28 พฤษภาคม 2564 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  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28  
พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  
เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือ
เพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
 ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะ 
และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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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 ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,658,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,783,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,783,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,429,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
จ านวน 6 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ   
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 282,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ที่สังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 663,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 127,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติ 
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 130 

 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้มีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วน-
ท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนทองถิ่นพ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าคู่มือระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก ค่าจัดท าจดหมายข่าว ค่าจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับเครื่องรับวิทยุ
ระบบกระจายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไป 
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ 
ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างที่สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม 
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การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการ 
ศึกษา และของสถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของ 
ทางราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหาค่าพาหนะของ
พยานในคดีแพ่ง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ระเบียบ มท วา่
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    
โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน/
ต าบล เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุน
การน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือ มท 0808.2/ว 0766 ลว 5 ก.พ.  
2563 หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 2 ม.ค.2559 หนังสือ  
มท 0891.4/ว 856 ลว 12 มี.ค.2553 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ล าดับที่ 12)  

      

    
โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย. จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอัตลักษณ์
ประโคนชัย  เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาจัดท าเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง-
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 1) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร 
แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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 ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่ง
การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะ-
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพ่ือการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด แก๊สหุง-
ต้ม น้ ามันจารบี ถ่าน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์  
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
หนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ซีดีเพลง  พู่กัน
และสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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 ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 106,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบกระจายเสียงตามสายของเทศบาล  
และป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 หนังสือ ด่วนที่สุด 
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ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ ที ่มท  
0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564  หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 6,000 บาท 

      

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

      

  
งบลงทุน รวม 211,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 211,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์ จ านวน 190,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อม
เลนส์ จ านวน 1 ชุดประกอบด้วย  กล้องถ่ายภาพ DSLR 
- ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 32.5 Megapixel 
- ความละเอียดของภาพ  6960 x 4640 px หรือสูงกว่า 
- รองรับการปรับ ISO ได้ตั้งแต่ 100 – 51200 หรือดีกว่า 
- สามารถบันทึกภาพในรูปแบบ JPEG  และ RAW ได้ 
- จุดโฟกัสไม่น้อยกว่า 45 จุด 
- มีแฟรชบนหัวกล้องในตัว 
- รองรับความเร็วชัตเตอร์ได้ตั้งแต่ 1/8000  ถึง  30  วินาที 
- สามารถใช้สื่อบันทึกแบบ  SD, SDHC, SDXC  ได ้
 เลนส์ระยะปกติ 
- ทางยาวโฟกัส 17 – 55  มม. 
- สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่  f/2.8 – f/22 ทุกระยะโฟกัส 
- สามารถเปลี่ยนระบบปรับโฟกัสอัตโนมัติ หรือปรับเองได้ 
- มีระบบกันสั่น 
- ขนาดหน้าเลนส์ไม่น้อยกว่า 77 มม. 
- ระยะโฟกัสใกล้สุด 35 ซม. หรือใกล้กว่า 
 เลนส์ระยะเทเลโฟโต้ 
- ทางยาวโฟกัส 70 – 200  มม. 
- สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่  f/2.8 – f/32 ทุกระยะโฟกัส 
- สามารถเปลี่ยนระบบปรับโฟกัสอัตโนมัติ หรือปรับเองได้ 
- มีระบบกันสั่น 
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- ขนาดหน้าเลนส์ไม่น้อยกว่า 77 มม. 
- ระยะโฟกัสใกล้สุด 1.2 ม. หรือใกล้กว่า 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พ.ค.2563 

        

 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ตามเกณฑ์ราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 16,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28  
พฤษภาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,767,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,655,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,655,100 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,235,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษาจ านวน 5 อัตรา ค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้

ตลอดปีงบประมาณ   
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกอง
การศึกษา จ านวน 3 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,076,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน-
รางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของกอง
การศึกษาตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่
สังกัดกองการศึกษา ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,548,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,178,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย                                      
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป เช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ                                         
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมาบุคคล 
ภายนอก เพ่ือจ้างเหมาบริการสอน จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด และความเรียบร้อยภายในโรงเรียนเทศบาลต าบลประ
โคนชัยเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ 
ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ  ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช- 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและตาม
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบัน
อ่ืนๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และ  
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ค่าใช้จ่าย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน
ร่วมกันจัดอบรม ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 ระเบียบ มท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

    
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ-
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เชน่ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  
อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 69 ล าดับที่ 5) 

      

    
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์
ประจ าหอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม ระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  67 ล าดับที่ 3) 

      

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว. 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หน้า  69 ล าดับที่ 1) 

      



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 139 

 

 

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี. 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม- 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า  69 ล าดับที่ 2) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562   หนังสือที่ มท 0808.2/ว1627 
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 123,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร 
แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ธงชาติ ฯลฯ เป็นไปตาม 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ  
อปท.พ.ศ.2562   หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 
28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามัน    ทาไม้ ทินเนอร์ ส ี 
แปรงทาสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้อง ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 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.
2562   หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 หนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
ฯลฯ ใช้ในการบ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาบริเวณหอสมุดฯ
,โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย และงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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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 แบบ
ซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ  ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 343,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 330,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย โรงเรียน
เทศบาลต าบลประโคนชัย และสนามกีฬาอเนกประสงค์หนอง 
ระแซซัน ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ  
อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว  
19 ต.ค.2560 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว  
12 ก.ย.2560 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22  มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (ในหอสมุด
เทศบาลต าบลประโคนชัย)และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการ 
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุง 
รักษาสาย ฯลฯ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไป
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร  
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ (ในหอสมุดเทศบาลต าบลประโคนชัย)  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท.  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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งบลงทุน รวม 26,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์สนาม       

    
ค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จ านวน 12 ชุด พร้อมข้อต่อ
และฐานปรับระดับ เป็นเงิน 26,000 บาท เป็นนั่งร้านเหล็ก   
ขนาดไม่น้อยกว่า 1700 x 1219 x 1829 มิลลิเมตร เหล็กหนา 
ไม่น้อยกว่า  1.7  มม.  พร้อมเคลือบสี  ในหนึ่งชุดประกอบด้วย 
- ขาตั้งนั่งร้านขนาด  1219 x 1700 มม. จ านวน 2 ชิ้น 
- ฝาครอบนั่งร้านขนาด  1050 x 1829 มม. จ านวน 1 ชิ้น 
- กากบาทนั่งร้าน  จ านวน  2  ชิ้น 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งซึ่งประกอบด้วย  ข้อต่อนั่งร้านไม่น้อยกว่า 
20  ตัว  และฐานปรับระดับไม่น้อยกว่า  10  ตัว 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ แต่สามารถจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น มีความ 
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือ
ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และงานส าคัญทางราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคน
ชัย ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานส าคัญทางราชการ
ประจ าปี 2565 จ านวน 10,000.- บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 70  ล าดับที่ 6)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 22,192,770 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,030,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,030,280 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,623,180 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา 
จ านวน 6 อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592  
ลว 23 ก.ค.2564 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลว 8 ก.ค.2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลว 
23 ก.ค.2564 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลว 8 ก.ค.2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 245,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 
1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ที่สังกัดกอง
การศึกษา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลว 
23 ก.ค.2564 และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลว 8 ก.ค.2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการศึกษา ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลว23 ก.ค.2564 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลว 8 ก.ค.2564 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
 

      



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 144 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 8,536,690 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,789,570 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน แข่งขันคณิตศาสตร์คิดสนุก เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่า-
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2 (4) ) 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย) 

จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย เช่น  ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดท าเกียรติบัตร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง-
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(5)) 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ) 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดท า
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับ
ที ่2(1)) 
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โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน  
(แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์) 

จ านวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
และส่งเสริมการอ่าน แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เช่น  
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดท า
เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66  
ล าดับที่ 2(2)) 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่าน 
(ประกวดวาดภาพระบายสี) 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน ประกวดวาดภาพระบายสี เช่น  ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าจัดท าเกียรติบัตร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 2(3)) 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ. จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น  
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอ้ี ค่าจัดนิทรรศการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  67 ล าดับที่ 4 ) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา. จ านวน 2,617,570 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน ทต.ปช. 
    จ านวน  1,449,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ต าบลประโคนชัย  (ตั้งรองรับเงินอุดหนุน  
นักเรียน 345 คนๆละ 21 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน  
1,449,000.- บาท   
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2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 ระบบ adsl/wifi  จ านวน  16,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบAsymmeteic  Digital  Sub-
scriber Line : ADSL  จ านวน 9,600.- บาท และระบบ 
Wireless Fidelity : Wifiจ านวน 7,200.- บาทส าหรับหมายเลข
ที่ติดตั้งไว้ประจ าโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 
3. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน  9,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)
โดยจะได้รับจัดสรรส าหรับนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด อปท.  
ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  
36,000 บาท ต่อปี  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  
อัตรา 500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน หรือ 1,000 บาท ต่อคน 
ต่อปี   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
หน้า 67 ล าดับที่ 6)     
 
4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน  619,700  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล
ศึกษาและระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 619,700.-บาท             
 
5. ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  152,420  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา    
 
6. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  100,540  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา    
 
7. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  113,460  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา   
  
8 . ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  156,650  บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล
ศึกษา และระดับประถมศึกษา 
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หมายเหตุ "ทั้งนี้ ข้อ 1-8 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็นไปตาม
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว 8 ก.ค. 2564 และ
ระเบียบ มท ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562   หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 8-9 ล าดับที่ 1)    
    

   
ค่าวัสดุ รวม 5,747,120 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,747,120 บาท 

      

  1.วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง 
กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาท า
ความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไมก้วาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ 
น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสอื 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
 
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   
จ านวน 5,737,120 บาท 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)จ านวน 5,737,120.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น นม ให้นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนใน
สังกัด สพป.บร.2 ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 661,100.- บาท 
2. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จ านวน  2,395,250.-  บาท 
3. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา จ านวน  2,218,960.-  บาท 
4. โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) จ านวน 461,810.-บาท 
รายการตามข้อ 1-4 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงท่ีมาของยอดตั้ง
งบประมาณ หากมีการเพ่ิมลดของจ านวนนักเรียนแต่ละ
สถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้  
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณแต่อย่างใด   
ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น" เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลว 8 ก.ค. 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ล าดบัที ่9)  
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 500,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์สนาม       

    
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก  
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
-ชุดกระดานลื่น  จ านวน 1 ชุด                            
-ชุดโมงค์  จ านวน 1 ชุด                                               
-ชุดชิงช้าไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด          
-ชุดชิงช้าไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่งพร้อมชุดปีนป่าย จ านวน 1 ชุด   
-ม้ากระดก แบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด                        
-ชุดโยกสปริง จ านวน 2 ชุด                                            
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564 หน้า 1  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 11,125,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 11,125,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.ประโคนชัยวิทยา) จ านวน 4,863,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก -
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว 8 ก.ค.  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  67 ล าดับที่ 8) 

      

    
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.วัดแจ้งฯ) จ านวน 1,012,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก -
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 ก.ค.  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 8 ) 
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โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.อนุบาลประโคนชัย) จ านวน 5,250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก -
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 200 วัน  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  
2559 และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว 8  
ก.ค. 2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 8) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 670,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 520,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
(แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อเทศบาลต้าน- 
ยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62  
ล าดับที่ 12(4)) 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
(แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 62 ล าดับที่ 12(3)) 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย 
 (แข่งขันกีฬาเปตอง) 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย แข่งขันกีฬาเปตอง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้
ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ 
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แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ.2561-2565 หน้า  62 ล าดับที่ 12 (1)) 

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัย  
(แข่งขันกีฬาฟุตซอล) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัย แข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลต้านยาเสพติด เช่น  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ล าดับที ่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 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้
ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  
อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า  62 ล าดับที่ 12(2)) 

      

    
โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟ มาราธอน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  
ประโคนชัย ฮาล์ฟมาราธอน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
การแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าเหรียญที่ระลึก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  
อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 63 ล าดับที่ 18) 
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โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาล
ต าบลประโคนชัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน 
ประโคนชัยเกมส์ และกีฬาอ่ืน  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างถ่ายรูปประวัตินักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย  
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารบ ารุงร่างกาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเก็บตัวฝึกซ้อมและส่ง
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว เป็นไปตาม 
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565  หน้า  61 ล าดับที่ 9 ) 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยพิทยาคม) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64  ล าดับที่ 19)  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ประโคนชัยวิทยา) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ-ที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ล าดับที่ 19) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (เมืองตลุงพิทยาสรรพ์) จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ-ที่ 2 พ.ศ.
2563  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง(เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  64 ล าดับที่ 19 )  
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (วัดแจ้งฯ) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดแจ้ง ฯตามโครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า  64 ล าดับที่ 19)  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (อนุบาลประโคนชัย) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ล าดับที่ 19)  

      

    

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย  
(กีฬาชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
"ประโคนชัยเกมส์") 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18  ประจ าปี  2565  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับ-ที่ 2 พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง(เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข-เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2562 หน้า  6  ล าดับที่ 1) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,325,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 495,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง. จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง    
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเต็นท์ เวท ี 
ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
มหรสพการแสดง ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เงินสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์. จ านวน 130,000 บาท 

      

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

      

    
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา. จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
ค่าเครื่องดื่มค่าจ้างมหรสพการแสดง ค่าของรางวัลหรือ 
เงินรางวัล ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เงินสนับสนุนชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
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การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
หน้า  60  ล าดับที่ 4 ) 

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา. จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมหรือ
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ฯลฯโดยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อธงเสมาธรรมจักร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559   หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 68  
ล าดับที่ 2 ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 830,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 830,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง  
ชมทุ่งนกประโคนชัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  
ตามโครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่ง
นกประโคนชัย ประจ าปี 2565   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือ 
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  หน้า 61 ล าดับที่ 7) 

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่  
และรูปสัตว์ประจ าปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

จ านวน 720,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดท าต้นเทียน ขบวนแห่และรูปสัตว์ประจ าปี งานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลประโคนชัย จัดท าต้นเทียน ขบวนแห่และรูปสัตว์
ประจ าปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2563 และ หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 60 ล าดับที่ 5) 
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

    
โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร  
และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดกลาง ตามโครงการจัดพิธีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมการศาสนา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หรอื
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า  68 ล าดับที่ 1)  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2565  
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง (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 2565  ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  61 ล าดับที่ 8) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,823,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,900,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,900,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,337,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 5 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 234,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานผู้ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ,เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.),
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดเทศบาล, เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิม
ส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองให้แก่พนักงานเทศบาลค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 194,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และเงินประจ า

ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 264,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 1 อัตรา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,509,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
3 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 28 อัตราที่สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ตลอด
ปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 
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งบด าเนินงาน รวม 2,400,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
 จ านวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง    
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง    

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

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

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าเข้าปกเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ 
ว4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และของ
สถาบันอื่นๆ ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทนฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่19 ตุลาคม 2560 เป็นไปตาม ระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
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ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.
พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  
2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,140,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร 
แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  2564 
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
และอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา 
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. 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภท 
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู   
ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ประเภท 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28  
พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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  กระจกมอง- 
ข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็น 
อุปกรณ์หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด ถ่าน  
แก๊สหุงต้ม น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ใช้กับ
ยานพาหนะ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล  เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด  เปลหามคนไข้ ที่วางกรวย
แก้ว หูฟังเครื่องนึ่ง ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ หลอดแก้ว สายยาง เวชภัณฑ์ 

      



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 163 

 

เคมีภัณฑ์ ถุงมือ วัคซีน ทรายอะเบท ส าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น บัวรดน้ าสปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบ
หมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562  หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 30,000 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 ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
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 ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
ตลาดสดเทศบาล  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ  
ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 522,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 522,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด มีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  
 

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมก าหนด มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือที่ มท  
0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
เป็นไป ตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 165 

 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 830,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 700,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข. จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชด ารด้ิาน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5  
กรกฏาคม 2561 และหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือส่ังการอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข. จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยแยกเป็น 
- ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาส าหรับแพทย์  
พยาบาล และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
- ค่าจัดอบรมทางด้านสาธารณสุขใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร , กลุ่มด้านสง่เสริม
สุขภาพ และกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จา่ยอื่นที่เก่ียวข้อง  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลง
วันที ่6 ตุลาคม 2548  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ล าดบัที ่2) 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร ค่าจัดนิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 94 ล าดบัที ่1) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเพ่ือขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน-
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์  
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ 
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561และหนังสือด่วนที่สุด  
ที่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือ 
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 88 ล าดับที่ 8) 

      

    
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย พร้อมศึกษาดูงาน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารและตลาดสดเทศบาลต าบล 
ประโคนชัยพร้อมศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และการ เข้ ารับการฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 87 ล าดับที่ 7) 

      

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม 
และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบยีบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 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 2565 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 94 ล าดับที่ 2 )  

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน. จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชนโดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม. ในเขต
ชุมชนๆ ละ 7,500.- บาท จ านวน 16 ชุมชน เป็นเงิน 120,000 
บาท เพ่ือให้ อสม. ด าเนินการ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข,การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
เรื่องต่างๆการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.)หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 87  ล าดับที่ 3 ) 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 75,800 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 45,500 บาท 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,500 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
ศูนย์บริการสาธารณสุข ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วน ที่สุด ที ่มท 0810.8/ 
ว 2217 ลว 19 ต.ค.2560 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ (ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข)และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ  
เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม 
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 9,000 บาท 

      

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

      

  
งบลงทุน รวม 30,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด มีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคา 
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด มีความจ าเป็น 
ต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562 
 

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 5,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562 
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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 าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111 ล าดับที่ 37 )      
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม. จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์  
และศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจัดสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหาร-ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ.2557  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 85 ล าดับที่ 1) (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานตลาดสด รวม 1,583,200 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,583,200 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,583,200 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 1,270,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารตลาดสดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย โดยปรับปรุงผิวพ้ืน EPOXY หนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  
พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2564  หน้า 6  
(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาล 
ต าบลประโคนชัย 

จ านวน 312,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
-โคมไฮเบย์ LED  60 วัตต ์จ านวน 47 ชุด              
-โคมไฟถนนโซล่า LED 150 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กกล่องชุบ
สังกะสี 4x4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร และฐานเสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก 10 ชุด                                                     
-อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 3 ชุด    
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564 หน้า 6   
(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 

 

 

 

 

 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 173 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,219,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,879,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,879,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,727,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ านวน 4 อัตรา 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอด

ปีงบประมาณ 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 85,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานผู้ได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม,เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและ
เงินที่ปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกอง
สวัสดิการสังคมค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 340,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม  
เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล 
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคมเช่น ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯลฯ เป็น 
ไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
4044 ลว 20 ก.ค.2563 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดและตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และของสถาบันอ่ืนๆตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
สังคม เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาด-
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร 
แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ 
แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบ
ซีดีรอม แบบฮาร์ดดิสต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562   
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชน. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าทบทวนแผนชุมชน เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าจัดเตรียมสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/
ว 0766 ลว 5 ก.พ. 2563 หนังสือ มท.ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 99 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  
และบุคคลในครอบครัว 

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 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ  
อปท. พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 91 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
นิทรรศการ  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 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 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้าง
คุณค่าผู้สูงวัยใส่ใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 92 ล าดับที่ 12) 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย เช่น 
ค่าจัดเตรียมสถานที่ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิด-ปิด การอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.  
พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 89 ล าดับที่ 2) 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน. จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 92 ล าดับที่ 10)    

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล   
เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะค่าเช่า ที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล เช่น ค่าจัดอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิดการอบรมค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  (ตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ล าดับที่ 1) 

      

    
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ่ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดกิจกรรม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565  หน้า 90 ล าดับที่ 1) 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ในเขตเทศบาลต าบลประโคนชัย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 92 ล าดับที่ 8) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส. จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้
ผู้ด้อยโอกาสหรือมอบเงินสงเคราะห์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
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   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 93 ล าดับที่ 1 ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    
โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565  หน้า 93 ล าดับที่ 5)  
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โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอประโคนชัย 
ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2563 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ฉบับที่2/2564 หน้า 8 ล าดับที่ 1)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 182 

 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวพระราช 
ด าริเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,107,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,260,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,260,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,183,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองช่าง จ านวน 6 อัตรา  
ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารค านวณตั้งจ่าย 

ไว้ตลอดปีงบประมาณ 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 932,800 บาท 

      

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

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองช่างค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 795,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ      
จ านวน  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวลัประจ าป)ี ส าหรับพนกังานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ พนักงานจา้งทั่วไป ของกองช่าง เป็นไปตามกฏหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด 
เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง    
-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจดัซื้อจัด
จ้างและบริหารงานพัสดุภาครฐั จ านวน  40,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที ่12 กันยายน 
2561 หรือประกาศ/หนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือค่าอาหารท าการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าที่ของ
กองช่างตามระเบียบของทางราชการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่สังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ เป็นไป 
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองช่างเช่น ค่าระวางบรรทุก ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมการ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าค่าถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.
2563 และหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม  
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่
สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ
ค่าลงทะเบียน ฯลฯและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามโครงการฝึกอบรมของ 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตามโครงการความร่วมมือกับ-
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สถาบันการศึกษา และของสถาบันอื่นๆตามค าสั่งและตาม
ระเบียบของทางราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่างเป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562  หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่  
22 มีนาคม 2564 หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว  
28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาด-เล็ก  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้
บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น   
ธงชาติ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสาร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู   
ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง เหล็กเส้น
ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อต่างๆ 
ฯลฯเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/ 1095  
ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน เช่น ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ สายไมล์ เพลา 
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะ-
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี่  กระจกมองข้างรถยนต์  
หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพ่ือการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เป็นไป
ตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว  
28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซนิ น้ ามันก๊าด น้ ามนัเตา 
น้ ามันจารบ ีน้ ามนัเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะเครื่องยนต์ 
และเครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่าย 
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที ่22 มีนาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
บัวรดน้ า สปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบหมุน  
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 187 

 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น เสื้อ  รองเท้าบูทยาง หมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบยีบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0307/ว 384 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ ์2536 หนังสือ ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง     

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน เช่น 
แผ่นหรือจานบนัทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุสิน้เปลือง เช่น 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ ์เมาส์ 
แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบนัทึกข้อมูลแบบตา่งๆ เช่น แบบ
ซีดีรอม แบบฮาร์ดดสิต ์เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562
หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง    

      

   
วัสดุสนาม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
เข็มทิศ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  หญ้าสนาม  
หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว ์ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       

      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ ประเภทวัสดุคงทน เช่น บันได
อลูมิเนียม เครื่องแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ์เป็นต้น 
ฯลฯเป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
แผงกั้นจราจร สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ประเภทวัสด ุ
สิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ  
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ 
มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28  
พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลอดจนค่าบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
บริเวณรอบส านักงานเทศบาลไฟฟ้าสาธารณะส่องถนน และ
สวนสาธารณะ ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ  
อปท.พ.ศ.2562หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว  
19 ต.ค.2560 หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว  
12 ก.ย.2560 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22  มีนาคม 2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

  
งบลงทุน รวม 52,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 52,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคา
กลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หนังสือที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 15 พ.ค. 2562  
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นไป  
ตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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งานก่อสร้าง รวม 3,710,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,710,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,710,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    

โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางท่อเมนประปา ถนนทิศตะวันตกวัดกลาง จากถนนนัย-
ประศาสน์ ถึงถนนเลิศรักษา 

จ านวน 1,130,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 196 
เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  
0.57x1.00x1.25 เมตร จ านวน 22 บ่อ ผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 218 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 287.38 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปา PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า  
109 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไป
ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 3/2564 หน้า 5  

      

    

โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และวางท่อเมนประปา ถนนศรีสวัสดิ์ จากถนนภักดีด ารง  
ถึงถนนชัยศิริ 

จ านวน 1,240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 191 
เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  
0.57x1.00x1.50 เมตร จ านวน 21 บ่อ ผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 212 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 279.70 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 212 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล   เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 5 
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โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  
ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนวัดโคนคุ้มระเนียด) 

จ านวน 492,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว  
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 33 ชุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 8  
ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  
ซอยภักดีด ารง 3 (ชุมชนศูนย์การค้า) 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว  
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 33 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 8  
ล าดับที่ 2 

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 448,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ชดเชยปรับค่า K) ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 2055 ลว 7 ตุลาคม 2559  มท 0808.2/ว1986  
ลงวัน ที่ 28 มิถุนายน 2561 มท 0803.3/ว707 
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 19,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 19,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 19,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง). จ านวน 19,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 
เครื่องๆละ 9,500  บาท เป็นเงิน 19,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ 
ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 111 ล าดับที่ 37 ) และ
แก้ไข-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 13 ล าดับที่ 2     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 192 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานจราจร รวม 81,600 บาท 

  
งบลงทุน รวม 81,600 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 81,600 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจารจรแบบนับเวลาถอยหลัง 
บริเวณสี่แยกทางไปอ าเภอบ้านกรวด 

จ านวน 81,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหัวไฟสัญาณจราจรแบบนับเวลาถอย
หลัง LED ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที ่2/2564  
หน้า 7  (กองช่าง) 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 
2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         
   ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 8,618,893.00 7,494,215.00 8,610,000.00 8,620,000.00 
   ค่าบริการประจ าเดือน 1,168,735.00 1,171,545.00 1,400,000.00 1,401,000.00 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 157,115.29 166,755.98 155,000.00 165,000.00 
   รายได้เบ็ดเตล็ด 563,584.15 562,578.38 835,000.00 835,000.00 

รวมรายรับ 10,508,326.44 9,395,094.36 11,000,000.00 11,021,000.00 
     

 
        รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 371,130.50 548,211.80 1,019,200.00 1,316,900.00 
งบบุคลากร 2,279,311.96 2,372,260.00 2,707,800.00 2,498,800.00 
งบด าเนินงาน 4,830,905.89 4,772,607.36 5,935,000.00 6,015,000.00 
งบลงทุน 107,663.50 607,383.18 1,338,000.00 1,190,300.00 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 7,589,011.85 8,300,462.34 11,000,000.00 11,021,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 11,021,000 บาท         แยกเป็น 
รายได้                                                                                     เป็นเงนิ   11,021,000    บาท 

 
ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 8,620,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10,000.00  บาท   
โดยในปีงบประมาณ 2563 จดัเก็บได้ 7,494,215.00   
บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 
จัดเก็บได้ 4,200,192.00 บาท จึงประมาณการรายรับ
เพ่ิมข้ึน 

   

 
ค่าบริการประจ าเดือน จ านวน 1,401,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
1,000.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บ
ได้ 1,171,545.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บได้ 710,605.00 บาท 
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

   

 
ดอกเบี้ย รวม 165,000 บาท 

  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 165,000 บาท 

   

ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10,000.00  บาท   
โดยในปีงบประมาณ 2563 จดัเก็บได้ 166,755.98 
บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 
จัดเก็บได้ 52,294.64 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 

   

 
รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 835,000 บาท 

   

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564  
โดยในปีงบประมาณ 2563 จดัเก็บได้ 562,578.38  บาท 
และในระยะ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 จัดเก็บ
ได้ 268,820.00 บาท จึงประมาณการรายรับเท่าเดิม 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลประโคนชัย 

อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  11,021,000 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  เป็นเงิน 1,316,900 บาท 

 
งบกลาง รวม 1,316,900 บาท 

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 53,600 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หักในอัตรา
ร้อยละห้า ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยค านวณ
ตามอัตราพนักงานจ้างของกองการประปาเทศบาลต าบล 
ประโคนชัย (1,071,960 *5/100 =  53,598  
ขอตั้ง 53,600 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 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

   

  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,200 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  

   

  
ส ารองจ่าย จ านวน 350,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเป็น ตามลักษณะและ
รายการดังนี้ 
- เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่มิได้ 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ และหากไม่รีบด าเนินการ 
แก้ไขโดยเร็ว อาจเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ  
หรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ 
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- 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 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลว 15 เม.ย. 2563 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 881,100 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 330,630 บาท 

    

เพ่ือจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจ าปี ตาม
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 านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามความในหมวด 7  แห่งระเบียบนี้  
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.5/ว30 ลว 12 กค. 2560  

   

   
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 550,470 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าหรือบ าเหน็จรายเดือน
ให้กับลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการของเทศบาลต าบล
ประโคนชัย ตามระเบียบของทางราชการ                     

   

  
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงาน  
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ  
ตามอัตราที่ระเบียบก าหนด  
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งบบุคลากร                                                                            เป็นเงิน   2,498,800    บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,498,800 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 850,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการประปา จ านวน 2  
อัตราค านวณตั้งจ่ายไว้ ตลอดปีงบประมาณ 

   

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ    

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 514,800 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี   
ให้แก่ลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองการประปา จ านวน 
3 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ    

   

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า 
และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจ าที่สังกัดกองการ
ประปา ผู้สมควรได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้าง 
ถึงข้ันสูงสุดของอันดับตามระเบียบของทางราชการ ค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ     

   

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,000,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการ
ประปา จ านวน 6 อัตรา  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

   

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองการ
ประปา ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ 

   

งบด าเนินงาน                                                                         เป็นเงิน   6,015,000     บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

    

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

   

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

    

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

   

 
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการของกองการ
ประปา ได้แก่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมา
แรงงาน หรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างขนส่ง 
ไปท าการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ า  ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562
หนังสือ มท ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 20 ก.ค.2563  
และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

   

  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563  และระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจกัรของพนักงานเทศบาลที่สังกัด
กองการประปา เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมของส านักงานท้องถิ่น
จังหวัด และตามโครงการของสถาบันอื่นๆ 
ตามค าสั่งและตามระเบียบของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ  ค่าสินไหมทดแทน ค่าเบ้ียเลี้ยงพยาน
และผู้ต้องหา ค่าพาหนะของพยานในคดีแพ่งและเงินช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญากรณีปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันท่ี 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 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือหนังสือส่ังการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

   

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการ
ประปา ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือท่ี มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือส่ังการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

   

 
ค่าวัสดุ รวม 3,835,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
กรรไกรตรายาง ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ  
ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไม้บรรทัด ซองเอกสาร แฟ้มเก็บ-
เอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น แบบพิมพ์ต่างๆฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 
หรือหนังสือส่ังการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
เช่น โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสาร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ  
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว  
28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น  ชุดกาแฟ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง กระจกเงา  
ถาด มีด กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ถังรองขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาท า
ความสะอาด แปรงล้างห้องน้ า ไม้ปัดฝุ่น ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 240,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู   
ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง เหล็กเส้น
ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 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 

   



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 201 

 

 
หรือเพ่ือการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 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 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  สารส้ม คลอรีน ปูนขาว โพลีเมอร์ สาร
กรองน้ า คาร์บอน โพลี-อะลูมิเนียมคลอไรด์ โซดาไฟ กรด
ก ามะถัน โซดาแอซ กรดไซโดรริก ทรายกรองน้ า ทราย
ซิลิคอน กรวดกรองน้ า ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น บัวรดน้ า สปริงเกอร์ จานพรวน กรรไกรตัดหญ้า จอบ
หมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ช า ผ้าใบหรือพลาสติก ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท. 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยาย 
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ซีดีเพลง  พู่กันและ
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 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 ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือ 
สั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
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 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 
พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุส ารวจ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
บันไดอลูมิเนียม เครื่องแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์  
เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562 หนังสือ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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วัสดุจราจร จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  
แผงกั้นจราจร สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น  ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ 
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. 
พ.ศ.2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

  
วัสดุอื่น จ านวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ าชนิดและขนาดต่างๆ ในการ
บริการประชาชนผู้ต้องการใช้น้ า ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  
มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.
2562 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  
2564 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,610,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,600,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงผลิตน้ าประปาที่ใช้ในการ
ผลิตน้ าประปาตลอดทั้งปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ มท  
0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดทั้งปี 
งบประมาณ 

   

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร  
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ค านวณตั้งจ่ายไว้ตลอดปีงบประมาณ  
เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานของ อปท.พ.ศ.2562  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   

งบลงทุน                                                                               เป็นเงิน   1,190,300     บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,092,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 982,000 บาท 

    

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  จ านวน  982,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต ์แบบ 4 ล้อ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 
 982,000  บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
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มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 2564   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1/2564 หน้า 13  ล าดับที่ 7 )    

  
ครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 100,000 บาท 

    

ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  
จ านวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  
10 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000  บาท     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1/2564 หน้า 13  ล าดับที่ 6 )    

   

  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 98,300 บาท 

  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 98,300 บาท 

    

โครงการปรับปรุงท่อเหล็กหอถังสูงโรงผลิตน้ าประปา  
จ านวน  98,300  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเหล็ก ขนาดเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ชั้น (BS-M) ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร จ านวน 4 ท่อน และหน้าจาน ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ชนิด 8 รูน๊อต (เชื่อมประสานหน้างาน)  
จ านวน 8 อัน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 
1/2564 หน้า 9  ล าดับที่ 1)    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
              

แผนงานงบกลาง รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบีย้ 146,545 146,545 
ค่าช าระหนี้เงินกู ้ 1,905,885 1,905,885 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,400 16,400 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 393,600 393,600 
เงินส ารองจ่าย 300,000 300,000 
เบี้ยยังชีพความพิการ 3,465,600 3,465,600 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 36,000 36,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,088,000 14,088,000 
เงินช่วยพิเศษ     
รายจ่ายตามข้อผูกพัน     
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000 100,000 
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 73,260 73,260 
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลประโคนชัย 240,000 240,000 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 10,000 10,000 
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 20,000 20,000 
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 10,000 10,000 
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 10,000 10,000 
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 14,100 14,100 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 1,517,160 1,517,160 

รวม 22,346,550 22,346,550 
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แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      
          

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

180,000           180,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุาร
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200           1,555,200 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000           180,000 
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

207,360           207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

725,760           725,760 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 504,400 326,800   264,700     1,095,900 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 958,960 1,472,300 569,100 3,509,900   932,800 7,443,060 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

8,980,800 1,077,600 3,858,280 2,337,400 1,727,100 2,183,700 20,164,880 

เงินประจ าต าแหน่ง 356,400 18,000 60,000 194,400 85,200 60,000 774,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

218,400     234,000 67,200   519,600 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 144,000 72,000 360,000   84,000 708,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 15,200           15,200 
เงินวิทยฐานะ     126,000       126,000 

รวม 13,930,480 3,038,700 4,685,380 6,900,400 1,879,500 3,260,500 33,694,960 
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แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกร
รมและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษ

ตร 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 
      

          

              

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน 324,000     120,000   132,000       576,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

140,000 45,000 2,000 50,000       5,000   242,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

200,000 56,000 30,000 150,000   40,000   70,000   546,000 

ค่าเบีย้ประชุม 10,000                 10,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     
เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 56,500 12,800 30,000 10,000       45,000   154,300 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000 300,000 80,000 130,000   10,000   30,000   760,000 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 60,000                 60,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

                    

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 730,000 10,000 1,178,000 550,000   108,000   150,000   2,726,000 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

230,000 20,000 30,000 50,000   20,000   30,000   380,000 
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย (แข่งขันกีฬาเซปัค
ตะกร้อ) 

            40,000     40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย (แข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล) 

            40,000     40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย (แข่งขันกีฬา 
เปตอง) 

            40,000     40,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย (แข่งขันกีฬาฟุต
ซอล) 

            100,000     100,000 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลประโคนชัย (แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณี 7 คน) 

            100,000     100,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน (แข่งขัน
คณิตศาสตร์คิดสนุก) 

    16,000             16,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน (แข่งขันตอบปัญหา
ภาษาไทย) 

    16,000             16,000 
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โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน (แข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์) 

    13,000             13,000 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่าน (ประกวดวาดภาพ
ระบายสี) 

    15,000             15,000 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร   5,000               5,000 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

    60,000             60,000 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง.             150,000     150,000 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์.             130,000     130,000 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา. 

            200,000     200,000 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ.     100,000             100,000 
โครงการจัดงานวันเทศบาล. 30,000                 30,000 
โครงการจัดท าแผนชุมชน.           10,000       10,000 
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพ์ประจ าหอสมุดเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

    80,000             80,000 

โครงการประโคนชัย ฮาล์ฟ 
มาราธอน 

            50,000     50,000 
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน. 

30,000                 30,000 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

          10,000       10,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล.   10,000               10,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย.   20,000               20,000 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลประโคนชัย. 

  10,000               10,000 

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                20,000 20,000 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น. 

  40,000               40,000 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
ประโคนชัย 

  200,000               200,000 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข. 

      200,000           200,000 
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โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข. 

      200,000           200,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข. 

      100,000           100,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด. 

      80,000           80,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว. 

    60,000             60,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี. 

    60,000             60,000 

โครงการเวทีประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล. 

30,000                 30,000 

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส.         40,000         40,000 
โครงการส่งนักกีฬาเทศบาลต าบล
ประโคนชัยร่วมแข่งขันกีฬา 

            150,000     150,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา. 

            15,000     15,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา. 

    2,617,570             2,617,570 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่
สถาบันครอบครัว. 

          10,000       10,000 

โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม. 

                50,000 50,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

      20,000           20,000 

โครงการสานสัมพันธ์ปันสุขผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลประโคนชัย. 

          30,000       30,000 

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยใส่
ใจผู้สูงอายุ. 

          30,000       30,000 

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย พร้อมศึกษาดูงาน 

      100,000           100,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม
กุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย 

          30,000       30,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน. 

          100,000       100,000 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน. 

200,000                 200,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

          200,000       200,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

      200,000           200,000 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

          30,000       30,000 

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

          30,000       30,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

          10,000       10,000 

โครงการอัตลักษณ์ประโคนชัย. 30,000                 30,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง 30,000   5,000 60,000       120,000   215,000 
วัสดุการเกษตร 10,000   5,000 30,000       50,000   95,000 
วัสดกุีฬา     20,000             20,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000 30,000 30,000   20,000   20,000   210,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง   50,000               50,000 
วัสดเุครื่องแต่งกาย   20,000   30,000       5,000   55,000 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                 5,000 
วัสดงุานบ้านงานครัว 50,000   5,747,120 80,000           5,877,120 
วัสดุจราจร   20,000           10,000   30,000 
วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 173,000 200,000 3,000 450,000       40,000   866,000 
วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 45,000 5,000 30,000 30,000       120,000   230,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 53,000 120,000   100,000       20,000   293,000 
วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   40,000   300,000           340,000 
วัสดุสนาม               5,000   5,000 
วัสดสุ านักงาน 180,000 15,000 30,000 30,000   10,000   20,000   285,000 
วัสดสุ ารวจ               5,000   5,000 

ค่าสาธารณูป- 
โภค 

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000   3,000 1,500           34,500 
ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000                 50,000 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 141,400   10,000 9,000           160,400 
ค่าไฟฟ้า 700,000 55,000 330,000 235,000       50,000   1,370,000 

รวม 3,847,900 1,263,800 10,612,690 3,145,500 40,000 830,000 
1,015,00

0 
795,000 70,000 21,619,890 
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งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง                 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

                

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                 
ครุภณัฑ์สนาม                 
ครุภณัฑ์ส านักงาน                 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

46,700 50,000   500,000   30,000   626,700 

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
DSLR พร้อมเลนส ์

190,000             190,000 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) 

      34,000       34,000 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

          22,000   22,000 
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง (กองช่าง). 

        19,000     19,000 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง (กอง
สาธารณสุขฯ) 

        28,500     28,500 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

      7,500       7,500 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300             4,300 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 

      11,600       11,600 

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่น
สนามเด็กเล็ก 

    500,000         500,000 

ค่าจัดซื้อโต๊ะโครงเหล็กชุบ
โครเมียม 

60,000             60,000 

ค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก     26,000         26,000 
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซย่นต ์   10,000           10,000 
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โครงการจดัซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที ่

  3,000,000           3,000,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

          448,000   448,000 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                

โครงการปรับปรุงทาง
ระบายน้ าผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อเมนประปา ถนนทิศ
ตะวันตกวัดกลาง จากถนน
นัยประศาสน์ ถึงถนนเลิศ
รักษา 

          1,130,000   1,130,000 

โครงการปรับปรุงทาง
ระบายน้ าผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง
ท่อเมนประปา ถนนศรี
สวัสดิ์ จากถนนภักดีด ารง 
ถึงถนนชัยศิริ 

          1,240,000   1,240,000 
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โครงการปรับปรุงผิวพ้ืน
อาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลประโคนชัย 

            1,270,800 1,270,800 

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) 
ซอยประชาสรรค์ (ชุมชนวัด
โคนคุ้มระเนียด) 

          492,000   492,000 

โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) 
ซอยภักดีด ารง 3 (ชุมชน
ศูนย์การค้า) 

          400,000   400,000 

โครงการปรับปรุง
ไฟสัญญาณจารจรแบบนับ
เวลาถอยหลังบริเวณสี่แยก
ทางไปอ าเภอบ้านกรวด 

  81,600           81,600 

โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างตลาดสด
เทศบาลต าบลประโคนชัย 

            312,400 312,400 

รวม 301,000 3,141,600 526,000 553,100 47,500 3,762,000 1,583,200 9,914,400 
 

 



                    เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลประโคนชัย เร่ือง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    หน้า 219 

 

              

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย 
      

          

              

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา             
เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล             
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
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 (อนุบาลประโคนชัย)         20,000 20,000 
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย         30,000 30,000 
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง         20,000 20,000 
โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน         80,000 80,000 
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

      20,000   20,000 

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.ประโคนชัยวิทยา)   4,863,600       4,863,600 
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.วัดแจ้งฯ)   1,012,200       1,012,200 
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (รร.อนุบาลประโคนชัย)   5,250,000       5,250,000 
โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม       40,000   40,000 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     10,000     10,000 
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน.     120,000     120,000 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 12,000         12,000 
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย (กีฬาชิงถ้วยพระราชทานกรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัยเกมส์") 

        30,000 30,000 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว"มหัศจรรย์ท่องเท่ียวบุรีรัมย์"         20,000 20,000 
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และงานส าคัญทางราชการ   10,000       10,000 
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดท าต้นเทียน ขบวนแห่ และรูปสัตว์ประจ าปี 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

        720,000 720,000 

รวม 12,000 11,135,800 130,000 60,000 1,020,000 12,357,800 
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งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอื่น 10,000 10,000 

รวม 10,000 10,000 
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