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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยั         
              บดัน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลประโคนชยัจะได้เสนอร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาเทศบาลตาํบลประโคนชยัอกีคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลประโคนชยัจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธาน
และสมาชิกทุกทา่น ไดท้ราบถงึสถานการณ์คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดงัตอ่ไปน้ี 

        

 1. สถานการณ์คลงั         
  1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป         
   ในปีงบประมาณพ.ศ.2559ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2559องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่มีสถานะการเงนิดงัน้ี         
   1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 81,109,300.61บาท         
   1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 40,189,728.71 บาท         
   1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน  34,716,716.34  บาท         
   1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน  1 โครงการ รวม 587,800.-บาท         
   1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จาํนวน  - โครงการ รวม             -           บาท         
  1.2 เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน 16,173,362.59บาท         

                            
 2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ.2559     
  (1) รายรบัจรงิ จาํนวน    56,660,996.86   บาท ประกอบดว้ย     
   หมวดภาษีอากร จาํนวน 1,809,362.37 บาท     
   หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 724,037.45 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ จาํนวน 2,189,136.75 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จาํนวน             - บาท     
   หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จาํนวน 240,157.00 บาท     
   หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน                      - บาท     
   หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 28,067,260.29 บาท     
   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จาํนวน 23,631,043.00 บาท     

                            
  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน   13,181,614.95บาท           

                            

  (3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน   40,163,538.84   บาท ประกอบดว้ย     
   งบกลาง จาํนวน 1,781,658.05 บาท     
   งบบคุลากร จาํนวน 18,154,760.87 บาท     
   งบดาํเนินงาน จาํนวน 9,874,939.92 บาท     
   งบลงทุน จาํนวน 2,049,180.00 บาท     
   งบรายจา่ยอืน่ จาํนวน           - บาท     
   งบเงินอดุหนุน จาํนวน 8,303,000.00 บาท     

                            

  (4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จาํนวน 10,186,212.28   บาท   
                            

  (5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จํานวน   6,747,880.00  บาท       
                            

  (6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน         -         บาท 
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 3. งบเฉพาะการ     

  
ประเภทกจิการประปา 

 
              

   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559ณวันที ่30  มิถุนายนพ.ศ. 2559มีรายรับจริง6,658,763.17 บาท 
รายจายจริง5,848,584.88  บาท 

      
   

กูเงินจากธนาคาร /กสท. / อื่นๆ จํานวน - บาท 
      

              
   

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล 
 

จํานวน - บาท 
      

              
   

กําไรสุทธิ 
 

จํานวน - บาท 
      

              

   

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้นณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 14,457,257.49 บาท 

      
   

ทรัพยจํานํา 
 

จํานวน - บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 
  

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

      
              
  

รายรบัจรงิปี  2558 ประมาณการปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 

รายได้จดัเก็บ       

  หมวดภาษีอากร 1,943,930.80 1,891,500.00 1,964,500.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต 1,087,759.50 986,000.00 1,117,450.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,452,987.93 3,765,000.00 3,805,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 356,184.00 385,000.00 405,000.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บ 6,840,862.23 7,027,500.00 7,291,950.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่     

  หมวดภาษีจดัสรร 37,983,989.20 37,760,000.00 39,352,100.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 37,983,989.20 37,760,000.00 39,352,100.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่     

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 29,287,892.00 30,942,000.00 44,648,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 29,287,892.00 30,942,000.00 44,648,000.00 

รวม 74,112,743.43 75,729,500.00 91,292,050.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
 

  
 รายจ่าย 
 

 
รายจ่ายจรงิปี 2558 

 
ประมาณการ ปี 2559 

 
ประมาณการ ปี 2560 

 
จา่ยจากงบประมาณ 
 

      

   
งบกลาง 
 

 
3,757,848.05 

 
5,064,180.00 

 
18,460,440.00 

   
งบบคุลากร 
 

 
22,091,072.04 

 
25,528,920.00 

 
28,012,500.00 

   
งบดาํเนินงาน 
 

 
19,776,171.17 

 
23,219,400.00 

 
23,532,510.00 

   
งบลงทุน 
 

 
10,049,170.00 

 
8,547,000.00 

 
9,918,600.00 

   
งบรายจา่ยอืน่ 
 

 
- 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

   
งบเงินอดุหนุน 
 

 
11,068,000.00 

 
11,220,000.00 

 
11,348,000.00 

รวมจา่ยจากงบประมาณ 

 

66,742,261.26 73,599,500.00 91,292,050.00  

 
รวม 

 

 
66,742,261.26 

 
73,599,500.00 

 
91,292,050.00 
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รายละเอียดรายจายบางรายการท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการ 

ของเทศบาลตําบลประโคนชัย ในปงบประมาณ  2560 

 คาใชจายในการบริหารบุคลากร 

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    14,161,620.00 บาท 

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    660,000.00 บาท 

(3) เงินเพ่ิมตางๆ (ของพนักงาน) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    522,060.00 บาท 

(4) คาจางลูกจางประจํา ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    1,101,900.00 บาท 

(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของลูกจางประจํา) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(6) คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    6,687,600.00 บาท 

(7) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของพนักงานจาง) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    747,800.00 บาท 

(8) คาเชาบาน  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    138,000.00 บาท 

(9) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    115,600.00 บาท 

(10) เงินคาชวยเหลือบุตร  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(11) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(12) เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    184,500.00 บาท 

(13) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    932,390.00 บาท 

(14) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับ

บํานาญ 

ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    25,000.00 บาท 

(15) เงินชวยคาครองชีพผูรับ

บํานาญ (ชคบ.)  

ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    10,000.00 บาท 

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    377,800.00 บาท 

(17) เงินชวยคาทําศพ  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    35,000.00 บาท 

(18) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    545,000.00 บาท 

     

 

  รวมเปนคาใชจายในการบริหารบุคลากรท้ังสิ้น  จํานวน   26,244,270.00  บาท  คิดเปน 

รอยละ 28.75 ของรายจายท่ีตั้งจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงไมเกินรอยละ 40 ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด(26,244,270 X 100) / 91,292,050   =  28.75  % 

 

 

ผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลประโคนชัย 
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล  

ประกอบรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2560  

ของเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์  

 
ดา้น 

 

 
ยอดรวม 

 
ดา้นบรหิารท ั่วไป  
 

   

  
แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
 

  
16,576,400 

  
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

  
3,774,000  

 
ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม 
 

   

  
แผนงานการศกึษา 
 

  
24,790,610 

  
แผนงานสาธารณสขุ 
 

  
9,780,600 

  
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

  
340,000 

  
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

   
100,000 

  
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

 
2,000,400 

  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 
1,900,000 

 
ดา้นการเศรษฐกจิ 
 

  
 

  
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
4,069,600 

  
แผนงานการพาณิชย์ 

 9,500,000 
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ดา้นการดาํเนินงานอืน่ 
 

  
 

 
 

  
แผนงานงบกลาง 
 

 
 

 
18,460,440 

 
งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 

 

  
91,292,050  
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วนัทีพ่มิพ์ : 18/8/2559  16:10:35หน้า : 1/7 

 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

         แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
                

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไป งานวางแผนสถติิและวชิาการ งานบริหารงานคลงั รวม งบ 
    
      

        
งบบคุลากร 7,524,700 1,963,900 1,940,600 11,429,200 

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

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,676,380 1,963,900 1,940,600 8,580,880 

งบดาํเนินงาน 3,488,400 736,000 682,000 4,906,400 

    คา่ตอบแทน 326,000 122,000 98,000 546,000 

    คา่ใช้สอย 1,520,000 455,000 479,000 2,454,000 

    คา่วสัด ุ 650,000 95,000 105,000 850,000 

    คา่สาธารณูปโภค 992,400 64,000 0 1,056,400 

งบลงทุน 149,900 21,000 7,900 178,800 

    คา่ครุภณัฑ์ 149,900 21,000 7,900 178,800 

งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

    รายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

งบเงินอดุหนุน 42,000 0 0 42,000 

    เงนิอดุหนุน 42,000 0 0 42,000 

                                             รวม 11,225,000 2,720,900 2,630,500 16,576,400 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
                

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน งานเทศกจิ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

และระงบัอคัคภียั รวม งบ 
    
      

        
งบบคุลากร 2,126,500 240,000 0 2,366,500 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,126,500 240,000 0 2,366,500 

งบดาํเนินงาน 1,217,500 0 190,000 1,407,500 

    คา่ตอบแทน 72,500 0 0 72,500 

    คา่ใช้สอย 680,000 0 0 680,000 

    คา่วสัด ุ 405,000 0 190,000 595,000 

    คา่สาธารณูปโภค 60,000 0 0 60,000 

                                             รวม 3,344,000 240,000 190,000 3,774,000 
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แผนงานการศึกษา    
             

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั รวม งบ 

    
      

        
งบบคุลากร 2,227,000 1,283,200 0 3,510,200 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,227,000 1,283,200 0 3,510,200 

งบดาํเนินงาน 2,492,600 7,315,010 200,000 10,007,610 

    คา่ตอบแทน 104,600 0 0 104,600 

    คา่ใช้สอย 1,798,000 1,710,110 200,000 3,708,110 

    คา่วสัด ุ 145,000 5,604,900 0 5,749,900 

    คา่สาธารณูปโภค 445,000 0 0 445,000 

งบลงทุน 102,000 114,800 0 216,800 

    คา่ครุภณัฑ์ 102,000 114,800 0 216,800 

งบเงินอดุหนุน 0 11,056,000 0 11,056,000 

    เงนิอดุหนุน 0 11,056,000 0 11,056,000 

                                             รวม 4,821,600 19,769,010 200,000 24,790,610 
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แผนงานสาธารณสขุ    
             

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ 

งานบรกิารสาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอืน่ งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ รวม งบ 

    
      

        
งบบคุลากร 6,511,600 0 0 6,511,600 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 6,511,600 0 0 6,511,600 

งบดาํเนินงาน 2,965,000 220,000 61,000 3,246,000 

    คา่ตอบแทน 170,000 0 0 170,000 

    คา่ใช้สอย 1,250,000 220,000 0 1,470,000 

    คา่วสัด ุ 1,345,000 0 0 1,345,000 

    คา่สาธารณูปโภค 200,000 0 61,000 261,000 

งบลงทุน 0 0 23,000 23,000 

    คา่ครุภณัฑ์ 0 0 23,000 23,000 

                                             รวม 9,476,600 220,000 84,000 9,780,600 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
                

งาน 
  

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงเคราะห์ รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบดาํเนินงาน 340,000 340,000 

      คา่ใช้สอย 340,000 340,000 

                                               รวม 340,000 340,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน    
             

งาน 
  

งานสวนสาธารณะ รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดาํเนินงาน 100,000 100,000 

      คา่ใช้สอย 100,000 100,000 

                                               รวม 100,000 100,000 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
                

งาน 
  

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบคุลากร 1,465,400 0 1,465,400 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,465,400 0 1,465,400 

 งบดาํเนินงาน 125,000 410,000 535,000 

     คา่ตอบแทน 30,000 0 30,000 

     คา่ใช้สอย 60,000 410,000 470,000 

     คา่วสัด ุ 35,000 0 35,000 

                                              รวม 1,590,400 410,000 2,000,400 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ    
             

งาน 
  

งานกฬีาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ งานวชิาการวางแผนและ
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม งบ 

    
      

        
งบดาํเนินงาน 520,000 1,130,000 0 1,650,000 

    คา่ใช้สอย 520,000 1,130,000 0 1,650,000 

งบเงินอดุหนุน 180,000 50,000 20,000 250,000 

    เงนิอดุหนุน 180,000 50,000 20,000 250,000 

                                             รวม 700,000 1,180,000 20,000 1,900,000 
 
 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

                
งาน 

  
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบบคุลากร 2,729,600 2,729,600 

      เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,729,600 2,729,600 

  งบดาํเนินงาน 1,340,000 1,340,000 

      คา่ตอบแทน 70,000 70,000 

      คา่ใช้สอย 270,000 270,000 

      คา่วสัด ุ 900,000 900,000 

      คา่สาธารณูปโภค 100,000 100,000 

                                               รวม 4,069,600 4,069,600 
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แผนงานการพาณิชย์    
             

งาน 
  

งานโรงฆา่สตัว์ รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบลงทุน 9,500,000 9,500,000 

      คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 9,500,000 9,500,000 

                                               รวม 9,500,000 9,500,000 

  แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 18,460,440 18,460,440 

      งบกลาง 18,460,440 18,460,440 

                                               รวม 18,460,440 18,460,440 
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  เทศบญัญตั ิ       

งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เทศบาลตาํบลประโคนชยั   

อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์   
                  
โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2560อาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญตัเิทศบาล
พุทธศกัราช2496 มาตรา 60 ,62และมาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยั
และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย์ 

 ขอ้ 1. เทศบญัญตัน้ีิเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 ขอ้ 2. เทศบญัญตัน้ีิใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2559เป็นตน้ไป   

 ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้   91,292,050บาท   

 
ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป เป็นจาํนวน
รวมท ัง้สิน้    91,292,050 บาทโดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี   

                  
แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 16,576,400 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 3,774,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม  
  แผนงานการศกึษา 24,790,610 
  แผนงานสาธารณสขุ 9,780,600 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 340,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 2,000,400 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,900,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ  
  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,069,600 
  แผนงานการพาณิชย์ 9,500,000 

ดา้นการดาํเนินงานอืน่  
  แผนงานงบกลาง 18,460,440 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 91,292,050 

                  

 ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิน้ 9,273,000บาท ดงัน้ี   
                  

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 314,460 

งบบคุลากร 2,692,040 

งบดาํเนินงาน 5,772,500 

งบลงทุน 494,000 

งบรายจา่ยอืน่ - 

งบเงินอดุหนุน - 

รวมรายจา่ย 9,273,000 
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ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยัปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิของ
เทศบาลตาํบล 
  

 

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยัมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัิน้ี 
 
 

  

 ประกาศ ณ วนัที ่ 23  กนัยายน  2559..............   

    

 
 
 
 
  

            

               (ลงนาม)   ประสงค์  พวงไพบลูย์ 

 (นายประสงค์  พวงไพบลูย์) 

 
 

นายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยั 
 
 
 
 
 

อนุมตั/ิเห็นชอบ 
 
 
 

 

                   (ลงนาม)   วทิยา  จนัทร์ฉลอง  
(นายวทิยา  จนัทร์ฉลอง)  

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปฏบิตัริาชการแทน 
ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย์  
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หน้า : 1/1 

  รายงานประมาณการรายรบั 
 ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
 เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 อาํเภอ ประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
                   รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
หมวดภาษีอากร               
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,332,762.50 1,398,031.13 1,532,896.81 1,500,000 2.67 % 1,540,000 
ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ 5,319.76 5,301.43 4,689.87 5,500 0.00 % 5,500 
ภาษีป้าย 344,609.12 355,542.12 362,798.12 330,000 10.00 % 363,000 
อากรการฆา่สตัว์ 61,012.00 54,766.00 43,546.00 56,000 0.00 % 56,000 

รวมหมวดภาษีอากร 1,743,703.38 1,813,640.68 1,943,930.80 1,891,500     1,964,500 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               
คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 
คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 12,072.62 9,622.40 7,760.00 10,000 0.00 % 10,000 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0 
คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 440,550.00 438,030.00 455,250.00 450,000 1.17 % 455,250 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 7,090.00 9,320.00 9,430.00 8,000 25.00 % 10,000 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 2,850.00 2,970.00 3,470.00 5,000 0.00 % 5,000 
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 93,430.00 0.00 0 0.00 % 0 
คา่ปรบัผู้กระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 508,475.00 546,340.00 385,605.00 420,000 -8.17 % 385,700 
คา่ปรบัการผดิสญัญา 1,784,177.00 3,360.00 186,386.00 30,000 521.67 % 186,500 
คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู หรือมลูฝอย 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0.00 % 5,000 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
คา่ใบอนุญาตรบัทาํการกาํจดัสิง่ปฏกิลูหรือมลูฝอย 5,000.00 5,000.00 0.00 0 0.00 % 0 
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 25,100.00 19,000.00 18,500.00 25,000 0.00 % 25,000 

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครวัหรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 
ตารางเมตร 

1,500.00 2,200.00 2,100.00 10,000 0.00 % 10,000 

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 5,498.00 9,125.00 11,768.50 5,000 140.00 % 12,000 
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยาย
เสยีง 2,800.00 1,855.00 2,490.00 3,000 0.00 % 3,000 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 2,795,112.62 1,140,252.40 1,087,759.50 986,000     1,117,450 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               
คา่เช่าทีด่นิ 0.00 25,312.00 22,100.00 0 0.00 % 0 
คา่เช่าหรือบรกิารสถานที ่ 2,417,870.50 2,173,755.00 2,087,448.00 2,325,000 1.72 % 2,365,000 
ดอกเบีย้ 1,450,147.12 1,325,883.28 1,365,539.93 1,440,000 0.00 % 1,440,000 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,868,017.62 3,524,950.28 3,475,087.93 3,765,000     3,805,000 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               
เงนิทีม่ผีู้อทุศิให ้ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25,000 0.00 % 25,000 
คา่ขายแบบแปลน 74,000.00 63,300.00 95,600.00 80,000 25.00 % 100,000 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 211,458.00 181,309.13 220,484.00 280,000 0.00 % 280,000 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 303,458.00 262,609.13 334,084.00 385,000     405,000 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
หมวดภาษีจดัสรร               
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น 0.00 270,026.13 709,261.86 810,000 0.00 % 810,000 
ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 25,085,792.90 24,250,089.12 24,893,253.53 24,000,000 3.73 % 24,894,000 
ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 3,947,439.48 4,164,897.47 4,097,832.36 5,000,000 0.00 % 5,000,000 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 13,923.52 36,524.10 32,264.23 36,000 0.00 % 36,000 
ภาษีสรุา 1,826,160.91 1,959,194.05 2,202,446.07 1,900,000 15.92 % 2,202,500 
ภาษีสรรพสามติ 3,992,459.23 2,664,892.20 3,794,047.95 4,144,000 0.00 % 4,144,000 
คา่ภาคหลวงแร่ 85,644.30 85,234.39 70,073.07 60,000 16.83 % 70,100 
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 165,102.00 154,934.99 109,317.13 150,000 -20.00 % 120,000 
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่ิน 2,191,983.00 1,469,510.00 2,075,493.00 1,660,000 25.03 % 2,075,500 

ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 44,569.16 0.00 0.00 0 0.00 % 0 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 37,353,074.50 35,055,302.45 37,983,989.20 37,760,000     39,352,100 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               
เงนิอดุหนุนท ั่วไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่
และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 26,647,045.00 28,708,994.00 29,287,892.00 30,942,000 44.30 % 44,648,000 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 26,647,045.00 28,708,994.00 29,287,892.00 30,942,000     44,648,000 
รวมทุกหมวด 72,710,411.12 70,505,748.94 74,112,743.43 75,729,500     91,292,050 
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                           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

   ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2560     

 เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

 อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 
         

 ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 91,292,050 บาทแยกเป็น 
   

  รายไดจ้ดัเก็บ 
  

 
หมวดภาษีอากร 
 

รวม 1,964,500 บาท 

  
  

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จาํนวน 1,540,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
40,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้ 
1,532,896.81 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้1,450,232.75 บาท  
จงึปรบัประมาณการรายรบัเพิม่ขึน้ 
 

  

  
  

ภาษีบาํรุงทอ้งที ่ จาํนวน 5,500 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้4,689.87 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้ 
4,492.50 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีป้าย จาํนวน 363,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 
 33,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บ
ได ้362,798.12 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้330,929.12 บาท จงึปรบั
ประมาณการรายรบัเพิม่ขึน้ 
 

  

  
  

อากรการฆา่สตัว์ จาํนวน 56,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้43,546.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้23,708.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 

  

  
 

หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรบั และใบอนุญาต 
 

รวม 1,117,450 บาท 

  
  

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ จาํนวน 5,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ไมม่รีายไดป้ระเภทน้ีเกดิขึน้ จงึ
ประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
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คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ จาํนวน 5,000 บาท 

  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ไมม่รีายไดป้ระเภทน้ีเกดิขึน้ 
จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จาํนวน 10,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559  โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้7,760.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้8,982.20 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จาํนวน 455,250 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
5,250.00  บาท  โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บ
ได ้455,250.00  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้333,920.00 บาท  
จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร จาํนวน 10,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
2,000.00    บาท  โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บ
ได ้9,430.00 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้6,730.00 บาท จงึปรบั 
ประมาณรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ จาํนวน 5,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้3,470.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้2,260.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก จาํนวน 385,700 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้ตํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 
 34,300.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บ
ได ้385,605.00  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้104,765.00 บาท  
จงึประมาณการรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 186,500 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่
ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 156,500.00  บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้186,386.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้241,614.75 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้   

  

  
  

คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บขน สิง่ปฏกิูล หรือมลูฝอย จาํนวน 5,000 บาท 
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คา่ใบอนุญาตรบัทาํการเก็บขน สิง่ปฏกิูล หรือมลูฝอย จาํนวน 5,000 บาท 

  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้5,000.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้5,000.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จาํนวน 25,000 บาท 

  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้18,500.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้14,400.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่าํหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร
ในครวัหรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

จาํนวน 10,000 บาท 

  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้2,100.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้700.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จาํนวน 12,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
7,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บ
ได ้11,768.50  บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้4,270.50 บาท  
จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสียง จาํนวน 3,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้2,490.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้1,395.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 
 

รวม 3,805,000 บาท 

  
  

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที ่ จาํนวน 2,365,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่กวา่
ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 40,000.00 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้2,087,448.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้1,589,305.00 บาท จงึประมาณการรายรบั
เพิม่ขึน้ โดยประมาณการรายรบัจากขอ้มลูจาํนวนทรพัย์สนิและ
อตัราคา่เชา่ตามสญัญาเชา่หรือใกลเ้คยีงกบัอตัราทีจ่ดัเก็บไดใ้นปีที่
แลว้มาตามรายการ ดงัน้ี 
-คา่เชา่อาคาร                         จาํนวน    240,000.00  บาท 
-คา่เชา่ตลาดสด                       จาํนวน  1,120,000.00  บาท 
-คา่เชา่ทีต่ ัง้วางขายของในตลาด จาํนวน    725,000.00  บาท 
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ดอกเบีย้ จาํนวน 1,440,000 บาท 

  

    

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร   จํานวน 1,300,000.00 บาท 
- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559  โดยประมาณการ
ใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิปี  2558  ซึง่ไดร้บั 1,232,328.98 บาท  
และในระยะครึง่ปีแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั  
599,831.75 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

ดอกเบีย้เงนิฝาก ก.ส.ท.   จาํนวน 140,000.00 บาท 
- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยประมาณการ
ใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิปี  2558  ซึง่ไดร้บั 133,210.95 บาท  จงึ
ประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 
 

รวม 405,000 บาท 

  
  

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ จาํนวน 25,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้18,000.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้13,500.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ขายแบบแปลน จาํนวน 100,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
 20,000.00  บาท  โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิ
ปี 2558 ซึง่จดัเก็บได ้95,600.00 บาท  และในระยะ 9 เดอืนแรก
ของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บได ้72,000.00 บาท จงึประมาณ
การรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จาํนวน 280,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 จดัเก็บได ้242,584.00  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 จดัเก็บ
ได ้154,657.00 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

  
 

หมวดภาษีจดัสรร 
 

รวม 39,352,100 บาท 

  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จาํนวน 810,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัจดัสรร 709,261.86 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 442,619.21 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีมูลคา่เพิม่ตามพ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 24,894,000 บาท 
  

    
- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
894,000.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดร้บั
จดัสรร 24,893,253.53 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
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ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 19,130,708.03 บาท  
จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
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ภาษีมูลคา่เพิม่ตามพ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ จาํนวน 5,000,000 บาท 

  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัจดัสรร 4,097,832.36 บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 2,667,277.03 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 36,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัจดัสรร 32,264.23  บาท และใน
ระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 18,288.06 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

ภาษีสุรา จาํนวน 2,202,500 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่
ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน 302,500.00 บาท  โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัจดัสรร 2,202,446.07 บาท และ 
ในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 1,515,028.40 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

ภาษีสรรพสามติ จาํนวน 4,144,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณ 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ไดร้บัจดัสรร 3,794,047.95 บาท และ 
ในระยะ 9 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2559 ไดร้บั
จดัสรร 2,982,212.72 บาท จงึประมาณการรายรบัไวเ้ทา่เดมิ 
 

  

  
  

คา่ภาคหลวงแร่ จาํนวน 70,100 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
10,100.00  บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดร้บั
จดัสรร 70,073.07 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 34,137.05 บาท จงึประมาณ
การรายรบัไวเ้พิม่ขึน้ 
 

  

  
  

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 120,000 บาท 
  

    

- ประมาณการไว้ตํ่ากวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
30,000.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดร้บั
จดัสรร 109,317.13 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 59,019.79 บาท จงึประมาณ
การรายรบัลดลง 
 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

จาํนวน 2,075,500 บาท 

  

    

- ประมาณการไว้สงูกวา่ปีงบประมาณ 2559 จาํนวน  
415,500.00 บาท โดยในปีงบประมาณ 2558 ไดร้บั
จดัสรร 2,075,493.00 บาท และในระยะ 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร 1,217,970.00 บาท  
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จงึประมาณการรายรบัเพิม่ขึน้ 
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รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

     

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
 

รวม 44,648,000 บาท 

  
  

เงนิอดุหนุนท ั่วไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกทาํ 

จาํนวน 44,648,000 บาท 

  

    

-ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณ  2559 จาํนวน  
13,706,000.00 บาท โดยประมาณการรบัจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป
สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีร่ฐับาลจะจดัสรรให้ ซึง่ในปีงบประมาณ 2558 ไดร้บั
จดัสรร 29,828,689.00 บาท และใน 9 เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ 2559 ไดร้บัจดัสรร จาํนวน 23,631,043.00 บาท 
 จงึต ัง้ประมาณการรายรบัเพิม่ และต ัง้เพือ่รองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไป
ดา้นการศกึษา เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ และเบีย้ยงัชีพผูพ้กิาร  
ใหส้อดคล้องหลกัเกณฑ์การจดัสรร 
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                  รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอประโคนชยัจงัหวดับุรีรมัย์ 

        
                    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
 แผนงานบริหารงานท ั่วไป               
 งานบริหารท ั่วไป               
   งบบคุลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงนิเดือนนายก/รองนายก 680,280.00 725,760.00 725,760.00 725,760 0 % 725,760 
     เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รอง

นายก 225,480.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 

     เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000 0 % 180,000 
 

    
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารสว่น
ตาํบล 

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

     เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200 0 % 1,555,200 

 รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,848,320     2,848,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
     เงนิเดือนพนกังาน 1,822,600.00 2,934,830.39 2,830,130.97 2,934,740 15.14 % 3,379,120 
     เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 257,497.00 189,801.29 212,460.00 225,060 1.87 % 229,260 
     เงนิประจาํตาํแหน่ง 153,416.66 184,935.48 201,600.00 214,200 1.96 % 218,400 
     คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 289,360.00 307,620.00 367,740.00 397,980 3.2 % 410,700 
     เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 7,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
     คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 334,800.00 329,040.00 363,360.00 393,080 0.69 % 395,800 
     เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 46,980.00 60,000.00 54,360 -20.71 % 43,100 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 2,865,073.66 3,993,207.16 4,035,290.97 4,219,420     4,676,380 
  รวมงบบคุลากร 5,713,393.66 6,841,527.16 6,883,610.97 7,067,740     7,524,700 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 6,300.00 6,300.00 195,000 -7.69 % 180,000 

      คา่เบีย้ประชุม 6,500.00 5,687.50 4,875.00 10,000 0 % 10,000 
      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ 79,520.00 51,540.00 0.00 50,000 -60 % 20,000 

      คา่เช่าบา้น 85,951.00 100,000.00 96,000.00 96,000 0 % 96,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 27,889.00 12,861.00 10,175.00 20,000 0 % 20,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 53,406.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 253,266.00 177,388.50 117,350.00 371,000     326,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 54,190.00 57,845.00 32,600.00 100,000 -50 % 50,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 511,702.00 202,125.00 53,035.00 247,565 -11.13 % 220,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 281,500 -28.95 % 200,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 221,472.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 227,370.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรหรือนอก
ราชอาณาจกัร 

448,534.80 0.00 0.00 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 0.00 29,955.00 30,000.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 
        โครงการจดังานวนัเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 
        โครงการจดังานวนัเทศบาล 0.00 40,000.00 22,988.00 0 0 % 0 
        โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 300,000 66.67 % 500,000 

        โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน
เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 0.00 399,875.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 

        โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 0.00 0.00 236,590.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 353,772.57 412,420.28 119,570.26 280,000 -28.57 % 200,000 
  รวมคา่ใช้สอย 1,368,199.37 1,369,590.28 716,255.26 1,509,065     1,520,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 82,013.00 101,188.00 171,525.00 110,000 36.36 % 150,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 9,279.00 9,810.00 5,770.00 20,000 -50 % 10,000 
      วสัดงุานบา้นงานครวั 53,385.00 64,685.00 49,342.00 50,000 0 % 50,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 8,780.00 1,900.00 30,000 -33.33 % 20,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 74,600.00 58,583.60 36,900.00 100,000 20 % 120,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 453,411.58 457,956.43 198,422.20 250,000 -20 % 200,000 
      วสัดุการเกษตร 1,720.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 18,420.00 43,960.00 59,107.00 60,000 33.33 % 80,000 
  รวมคา่วสัดุ 692,828.58 744,963.03 522,966.20 640,000     650,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 804,231.04 711,247.13 752,845.02 920,000 -13.04 % 800,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 45,154.29 42,435.44 39,183.16 60,000 -33.33 % 40,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      คา่บรกิารไปรษณีย์ 36,170.00 49,645.00 43,318.00 50,000 -20 % 40,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 52,082.00 49,440.00 57,414.94 113,000 -0.53 % 112,400 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 937,637.33 852,767.57 892,761.12 1,143,000     992,400 
  รวมงบดาํเนินงาน 3,251,931.28 3,144,709.38 2,249,332.58 3,663,065     3,488,400 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 84,000 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0.00 135,000 -100 % 0 
        คา่จดัซ้ือระบบควบคุมประตูดว้ย

ลายน้ิวมอื 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
        คา่จดัซ้ือรถสว่นกลาง 0.00 1,190,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอดีี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั

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

        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊
สาํหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/
LED ขาวดาํ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900 

  
      

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ส ีแบบ Network 
จาํนวน 2 เครือ่ง 

0.00 0.00 23,520.00 0 0 % 0 

  
      

คา่จดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์สาํหรบั
งานเก็บเอกสารท ั่วไป จาํนวน 1 
เครือ่ง 

0.00 0.00 2,750.00 0 0 % 0 

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

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 25,000.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 1,190,000.00 100,070.00 135,000     149,900 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั               
        คา่ปรบัปรุงสาํนกังานเทศบาลตาํบล

ประโคนชยั 0.00 1,473,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 1,473,000.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 2,663,000.00 100,070.00 135,000     149,900 
    งบรายจา่ยอืน่               
    รายจ่ายอืน่               
  

    

คา่จา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวจิยั ประเมนิผล 
หรือพฒันาระบบตา่ง ๆซึง่มใิช่เพือ่การ
จดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่ิน และ/หรือ
สิง่กอ่สรา้ง 

16,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      รายจา่ยอืน่ 0.00 12,000.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมรายจา่ยอืน่ 16,500.00 12,000.00 0.00 20,000     20,000 
  รวมงบรายจา่ยอืน่ 16,500.00 12,000.00 0.00 20,000     20,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0.00 10,000.00 12,000.00 12,000 0 % 12,000 
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 30,000.00 40,000.00 42,000.00 42,000     42,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 30,000.00 40,000.00 42,000.00 42,000     42,000 
  รวมงานบรหิารท ั่วไป 9,011,824.94 12,701,236.54 9,275,013.55 10,927,805     11,225,000 
  งานวางแผนสถติิและวชิาการ               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      เงนิเดือนพนกังาน 692,290.00 965,850.00 1,038,163.70 1,444,680 9.71 % 1,585,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 87,770.00 12,810.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 10,500.00 55,500 8.11 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 216,000.00 183,230.00 249,000.00 277,200 1.05 % 280,100 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 38,910.00 48,000.00 48,000 -19.17 % 38,800 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 996,060.00 1,200,800.00 1,345,663.70 1,825,380     1,963,900 
  รวมงบบคุลากร 996,060.00 1,200,800.00 1,345,663.70 1,825,380     1,963,900 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 19,950.00 21,150.00 20,400.00 40,000 0 % 40,000 

      คา่เช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 14,000 200 % 42,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 15,805.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 35,755.00 21,150.00 20,400.00 94,000     122,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 490,774.00 398,208.00 227,337.00 250,000 0 % 250,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 65,074.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 54,812.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

6,740.00 52,398.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 36,000 -44.44 % 20,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการภาพเกา่เลา่อดีต 0.00 0.00 26,622.00 0 0 % 0 
        โครงการเวทีประชาคมจดัทาํ

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

        โครงการเวทีประชาคมจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 47,000 -25.53 % 35,000 

        โครงการอบรมกฏหมายทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
        โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 
        โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั 0.00 0.00 29,992.00 0 0 % 0 
      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 105,464.00 115,663.12 24,800.00 71,410 40.04 % 100,000 
  รวมคา่ใช้สอย 668,052.00 590,504.12 375,559.00 454,410     455,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 19,994.00 19,912.00 24,698.00 23,000 -13.04 % 20,000 
      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,470.00 548.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 17,625.00 24,400.00 19,525.00 25,000 0 % 25,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 27,880.00 11,150.00 5,250.00 30,000 0 % 30,000 
  รวมคา่วสัดุ 67,969.00 56,010.00 49,473.00 98,000     95,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 27,695.59 28,170.31 33,749.36 40,000 60 % 64,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 27,695.59 28,170.31 33,749.36 40,000     64,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 799,471.59 695,834.43 479,181.36 686,410     736,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
        คา่จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบ

ดจิติอลและแฟลซ 39,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ 32,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊

สาํหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000 

  
      

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED  ขาวดาํ แบบ Network 
แบบที ่1 

0.00 14,017.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 149,375.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 71,800.00 163,392.00 0.00 0     21,000 
  รวมงบลงทุน 71,800.00 163,392.00 0.00 0     21,000 
  รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 1,867,331.59 2,060,026.43 1,824,845.06 2,511,790     2,720,900 
  งานบริหารงานคลงั               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 598,360.00 975,593.87 1,029,766.00 1,303,520 27.24 % 1,658,600 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 25,010.00 6,806.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 14,200.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 405,000.00 257,010.00 216,000.00 216,000 0 % 216,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 37,590.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,028,370.00 1,291,199.87 1,311,766.00 1,585,520     1,940,600 
  รวมงบบคุลากร 1,028,370.00 1,291,199.87 1,311,766.00 1,585,520     1,940,600 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 14,000.00 3,500.00 2,320,000.00 50,000 0 % 50,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 38,680.00 35,720.00 36,760.00 51,100 -12.92 % 44,500 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 0.00 3,500 0 % 3,500 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 13,313.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 65,993.00 39,220.00 2,356,760.00 104,600     98,000 
    คา่ใช้สอย               
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 118,079.00 156,678.00 143,171.70 229,000 0 % 229,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

22,680.00 39,542.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 18,800.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 0.00 99,000.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 100,000 100 % 200,000 

        โครงการรบัชําระภาษีเคลือ่นที ่ 0.00 26,460.00 0.00 0 0 % 0 
      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 5,290.00 5,150.00 600.00 10,000 0 % 10,000 
  รวมคา่ใช้สอย 146,049.00 227,830.00 261,571.70 399,000     479,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 51,302.00 59,665.00 59,665.00 60,000 0 % 60,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 4,724.05 4,053.85 2,524.60 10,000 0 % 10,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 16,800.00 17,439.00 20,100.00 30,000 0 % 30,000 
  รวมคา่วสัดุ 72,826.05 81,157.85 82,289.60 105,000     105,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 284,868.05 348,207.85 2,700,621.30 608,600     682,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิด 
Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,900 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     7,900 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการจดัทาํตูเ้ก็บเอกสารตดิผนงั 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 100,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000     7,900 
    งบรายจา่ยอืน่               
    รายจ่ายอืน่               
      รายจา่ยอืน่ 0.00 3,103,118.13 0.00 0 0 % 0 
  รวมรายจา่ยอืน่ 0.00 3,103,118.13 0.00 0     0 
  รวมงบรายจา่ยอืน่ 0.00 3,103,118.13 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารงานคลงั 1,313,238.05 4,742,525.85 4,012,387.30 2,294,120     2,630,500 
  รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 12,192,394.58 19,503,788.82 15,112,245.91 15,733,715     16,576,400 
  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 267,180.00 306,800.00 381,265.00 566,460 9.79 % 621,900 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000 
      คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 192,360.00 201,660.00 219,210.00 227,340 8.65 % 247,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 3,847.20 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,188,000.00 1,001,592.58 1,099,389.68 1,104,840 1.01 % 1,116,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 125,320.65 131,967.75 132,000 -6.36 % 123,600 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,651,387.20 1,635,373.23 1,831,832.43 2,054,140     2,126,500 
  



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนา 35 

 
รวมงบบคุลากร 1,651,387.20 1,635,373.23 1,831,832.43 2,054,140     2,126,500 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน 

               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 40,000 12.5 % 45,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 -33.33 % 20,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 8,610.00 7,000 7.14 % 7,500 
  รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 8,610.00 77,000     72,500 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 6,939.00 20,000 -25 % 15,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 135,611.03 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

        โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000 
        โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. 0.00 9,500.00 17,469.00 0 0 % 0 
        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 7,500.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 0.00 15,884.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000 

        โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั 0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000 

        โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั 0.00 0.00 29,942.00 0 0 % 0 

        โครงการฝึกทบทวนเพิ่มศกัยภาพ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 61,685.00 0 0 % 0 
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(อปพร.) เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัเบื้องตน้ 
 

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

        โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัเบื้องตน้ 0.00 56,779.30 53,632.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000 

  
      

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั 

0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0 

  
      

โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

0.00 106,572.90 0.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 0.00 139,199.72 236,500 47.99 % 350,000 
  รวมคา่ใช้สอย 135,611.03 188,736.20 316,366.72 611,500     680,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 0.00 0.00 6,730.00 25,000 0 % 25,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 10,000 50 % 15,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 85,690.00 142,000 5.63 % 150,000 
      วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 185,076.50 250,000 -20 % 200,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 16,000 -6.25 % 15,000 
  รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 277,496.50 443,000     405,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 50,000 20 % 60,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 50,000     60,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 135,611.03 188,736.20 602,473.22 1,181,500     1,217,500 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
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    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        คา่จดัซ้ือรอกจาํนวน 2 ชุด 0.00 0.00 18,000.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเลือ่ยโซย่นต์จาํนวน 2 

เครือ่ง 0.00 0.00 60,000.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
        คา่จดัตดิต ัง้ระบบวีดีโอวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 1,800,000 -100 % 0 
        คา่ตดิต ัง้ระบบวีดีโอวงจรปิด 0.00 890,000.00 1,788,000.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 890,000.00 1,866,000.00 1,800,000     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               
        โครงการตดิต ัง้ท่อธารประปา

ดบัเพลงิ 98,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 98,400.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 98,400.00 890,000.00 1,866,000.00 1,800,000     0 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ

ภายใน 1,885,398.23 2,714,109.43 4,300,305.65 5,035,640     3,344,000 

  งานเทศกจิ               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 189,000.00 188,700.00 215,700.00 216,000 0 % 216,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 18,300.00 23,966.67 24,000 0 % 24,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000     240,000 
  รวมงบบคุลากร 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000     240,000 
  รวมงานเทศกจิ 189,000.00 207,000.00 239,666.67 240,000     240,000 
  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่วสัด ุ               
      วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,500.00 21,600.00 43,200.00 50,000 -20 % 40,000 
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    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 49,800.00 69,900.00 46,500.00 80,000 -12.5 % 70,000 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 
      วสัดุอืน่ 88,210.00 93,500.00 94,600.00 100,000 -100 % 0 
  รวมคา่วสัดุ 169,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000     190,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 169,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000     190,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               
        คา่จดัซ้ือหวัฉีดน้ําดบัเพลงิ 77,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 77,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 77,000.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 246,510.00 185,000.00 184,300.00 230,000     190,000 
  รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,320,908.23 3,106,109.43 4,724,272.32 5,505,640     3,774,000 
  แผนงานการศึกษา               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 1,021,354.99 1,121,940.00 1,271,100.00 1,641,800 10.06 % 1,807,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 36,626.16 7,260.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 0.00 57,000 5.26 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 324,000.00 214,200.00 324,000.00 324,000 0 % 324,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 32,940.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,381,981.15 1,376,340.00 1,631,100.00 2,058,800     2,227,000 
  รวมงบบคุลากร 1,381,981.15 1,376,340.00 1,631,100.00 2,058,800     2,227,000 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 30,000 100 % 60,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 9,870.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 13,619.00 21,717.00 16,290.00 32,000 8.13 % 34,600 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 1,998.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 25,487.00 21,717.00 16,290.00 62,000     104,600 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 952.30 417,876.00 591,538.00 588,144 171.7 % 1,598,000 
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 69,075.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

5,640.00 33,654.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 65,736.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 20,000 150 % 50,000 

        โครงการจดัหาหนงัสือประจาํหอสมดุ
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 49,110.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัหาหนงัสือประจาํหอสมดุ
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 47,105.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่
สิง่พิมพ์ประจาํหอสมดุเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั 

0.00 0.00 0.00 50,000 100 % 100,000 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 61,006.00 99,750.00 35,000.00 30,000 66.67 % 50,000 
  รวมคา่ใช้สอย 136,673.30 600,390.00 739,379.00 688,144     1,798,000 
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  คา่วสัด ุ               

      วสัดุสาํนกังาน 34,656.00 49,965.00 127,982.00 70,000 -28.57 % 50,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 0.00 2,612.00 0.00 12,500 60 % 20,000 
      วสัดงุานบา้นงานครวั 9,998.00 98,140.00 15,229.00 6,000 233.33 % 20,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 24,600.00 14,550.00 45,970.00 40,000 0 % 40,000 
  รวมคา่วสัดุ 69,254.00 165,267.00 189,181.00 133,500     145,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 141,128.58 125,735.62 270,091.32 300,000 33.33 % 400,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 3,134.60 3,025.27 2,039.32 8,000 150 % 20,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,125.84 8,715.60 8,715.60 10,000 150 % 25,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 145,389.02 137,476.49 280,846.24 318,000     445,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 376,803.32 924,850.49 1,225,696.24 1,201,644     2,492,600 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ 0.00 0.00 0.00 65,000 -7.69 % 60,000 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยก

สว่นชนิดแขวน 0.00 0.00 0.00 148,000 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่ตดิต ัง้ผา้มา่นปรบัแสงหอสมดุ

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0.00 16,050.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิ

วนั พีซี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั 0.00 0.00 12,110.00 0 0 % 0 
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งานสาํนกังาน จาํนวน  1 เครือ่ง 
 
 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สจีาํนวน 1 
เครือ่ง 

0.00 0.00 15,730.00 0 0 % 0 

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

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 
 0.00 5,029.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 
kvaจาํนวน 5 เครือ่ง 0.00 0.00 2,900.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 31,672.00 30,740.00 263,000     102,000 
  รวมงบลงทุน 0.00 31,672.00 30,740.00 263,000     102,000 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 1,758,784.47 2,332,862.49 2,887,536.24 3,523,444     4,821,600 
  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 1,043,460 -8.08 % 959,200 
      เงนิวทิยฐานะ 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 112,320 119.02 % 246,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 24,000 50 % 36,000 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 0.00 0.00 1,221,780     1,283,200 
  รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 1,221,780     1,283,200 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 268,220.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 
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โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาสงัคม 
ศาสนาและวฒันธรรม 
 

0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาความรู้
รอบตวั 0.00 0.00 0.00 12,000 0 % 12,000 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 16,000 0 % 16,000 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาองักฤษ 0.00 0.00 0.00 14,000 0 % 14,000 

        โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
วทิยาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 16,000 0 % 16,000 

        โครงการจดักจิกรรมแขง่ขนั
คณิตศาสตร์คดิสนุก 0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0 

        โครงการจดักจิกรรมเพือ่ปลูกฝงัและ
สง่เสรมิการอา่น 0.00 96,000.00 102,378.00 0 0 % 0 

        โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ 0.00 160,000.00 160,000.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ 0.00 0.00 0.00 106,000 -5.66 % 100,000 
        โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่

สิง่พิมพ์ประจาํหอสมดุเทศบาล 0.00 0.00 52,555.00 0 0 % 0 

        โครงการตดิต ัง้อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ adsl/wifi 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

        โครงการประกวดวาดภาพระบายส ี 0.00 0.00 0.00 17,000 0 % 17,000 
        โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการ

บริหารสถานศกึษา 0.00 0.00 0.00 1,079,100 36.23 % 1,470,110 

        โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการ
บริหารสถานศกึษา 0.00 0.00 610,800.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 268,220.00 256,000.00 925,733.00 1,305,100     1,710,110 
    คา่วสัด ุ               
      คา่อาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,604,900 
      วสัดกุารศกึษา 0.00 110,895.00 0.00 50,000 -100 % 0 
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    วสัดุอืน่ 4,694,396.60 4,665,994.68 4,841,508.28 5,417,300 -100 % 0 

  รวมคา่วสัดุ 4,694,396.60 4,776,889.68 4,841,508.28 5,467,300     5,604,900 
  รวมงบดาํเนินงาน 4,962,616.60 5,032,889.68 5,767,241.28 6,772,400     7,315,010 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือช ัน้วางของเล่นจาํนวน 4 ตวั 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือช ัน้วางรองเทา้ 4 ชัน้ 

จาํนวน 4 ตวั 0.00 0.00 18,000.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,000 
        คา่จดัซ้ือโต๊ะเกา้อีน้กัเรียนระดบั

ประถมศกึษา (มอก.) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 94,800 

        คา่จดัซ้ือโต๊ะและเกา้อีร้บัประทาน
อาหาร 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
        คา่จดัซ้ือกล้องถา่ยภาพน่ิงระบบ

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

        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อ ีดี (LED 
TV) 0.00 72,000.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อ ีดี (LED 
TV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,000 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งทาํน้ําเย็นจาํนวน 1 

เครือ่ง 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0 

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

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั

ประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง 0.00 0.00 21,500.00 0 0 % 0 

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

      
คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้าขนาด 1 
kvaจาํนวน 2 เครือ่ง 
 

0.00 0.00 2,900.00 0 0 % 0 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 81,400.00 91,960.00 100,000     114,800 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการจดัทาํป้ายชือ่โรงเรียน

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

        โครงการตดิต ัง้เสาธงประจาํโรงเรียน
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 70,000.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 70,000.00 0.00 50,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 151,400.00 91,960.00 150,000     114,800 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000 2.87 % 11,056,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000     11,056,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 6,996,600.00 10,898,000.00 10,641,000.00 10,748,000     11,056,000 
  รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 11,959,216.60 16,082,289.68 16,500,201.28 18,892,180     19,769,010 
  งานระดบัมธัยมศกึษา               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 50,055.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ใช้สอย 50,055.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 50,055.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานระดบัมธัยมศึกษา 50,055.00 0.00 0.00 0     0 
  งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั               
    งบดาํเนินงาน               
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  คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 209,690.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

12 สงิหามหาราชินี 0.00 0.00 84,382.65 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๑๒ สงิหามหาราชินี 0.00 99,913.90 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๑๒ สงิหามหาราชินี 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 5 
ธนัวามหาราช 0.00 0.00 123,056.64 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๕ 
ธนัวามหาราช 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา๕ 
ธนัวามหาราช 0.00 210,000.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  
      

โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  รวมคา่ใช้สอย 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000     200,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000     200,000 
  รวมงานศกึษาไมก่าํหนดระดบั 209,690.00 309,913.90 207,439.29 200,000     200,000 
  รวมแผนงานการศกึษา 13,977,746.07 18,725,066.07 19,595,176.81 22,615,624     24,790,610 
  แผนงานสาธารณสขุ               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 1,180,885.15 1,577,365.50 780,120.00 1,829,830 16.24 % 2,127,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 296,870.96 264,185.80 67,200.00 207,600 0 % 207,600 
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    เงนิประจาํตาํแหน่ง 90,322.58 134,400.00 67,200.00 134,400 0 % 134,400 

      คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 325,050.00 342,600.00 401,790.00 433,500 2.47 % 444,200 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจา้งประจาํ 20,796.40 6,480.00 0.00 5,000 -100 % 0 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,116,032.25 2,339,516.46 2,991,129.04 3,156,520 2.64 % 3,239,700 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 335,820.00 361,761.38 347,000 3.37 % 358,700 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 5,029,957.34 5,000,367.76 4,669,200.42 6,113,850     6,511,600 
  รวมงบบคุลากร 5,029,957.34 5,000,367.76 4,669,200.42 6,113,850     6,511,600 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน 

               

      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 18,000.00 18,000.00 0.00 100,000 0 % 100,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 99,180.00 26,040.00 28,380.00 40,000 0 % 40,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 34,000.00 20,030.00 17,000.00 30,000 0 % 30,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 2,080.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 153,260.00 64,070.00 45,380.00 170,000     170,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 396,738.42 187,810.00 612,799.52 850,000 17.65 % 1,000,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

-คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 17,936.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 50,000 -40 % 30,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

25,954.00 26,824.00 0.00 0 0 % 0 
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    คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 85,745.54 128,789.17 106,264.62 200,000 10 % 220,000 

  รวมคา่ใช้สอย 508,437.96 343,423.17 737,000.14 1,100,000     1,250,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 9,706.00 18,774.00 9,204.00 30,000 0 % 30,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 11,800.00 20,000 0 % 20,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      วสัดุงานบา้นงานครวั 96,868.00 46,925.00 70,467.00 80,000 -37.5 % 50,000 
      วสัดกุอ่สรา้ง 131,345.00 95,825.00 26,320.00 140,000 -28.57 % 100,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 85,920.00 114,060.00 52,830.00 110,000 9.09 % 120,000 
      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 573,855.64 527,391.90 451,265.25 510,000 -1.96 % 500,000 
      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 296,098.41 354,665.01 359,381.84 400,000 0 % 400,000 
      วสัดุการเกษตร 17,020.00 26,310.00 30,800.00 40,000 0 % 40,000 
      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 28,800.00 19,430.00 33,905.00 60,000 0 % 60,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 19,180.00 5,932.00 14,450.00 25,000 0 % 25,000 
  รวมคา่วสัดุ 1,258,793.05 1,209,312.91 1,060,423.09 1,415,000     1,345,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 180,261.98 184,445.40 200,834.61 202,253 -1.11 % 200,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 180,261.98 184,445.40 200,834.61 202,253     200,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 2,100,752.99 1,801,251.48 2,043,637.84 2,887,253.25     2,965,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือรอก 3 ตนั 0.00 16,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง

จาํนวน 2 เครือ่ง 0.00 0.00 19,000.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0.00 32,100.00 0.00 0 0 % 0 
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คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED  ขาวดาํ 
แบบ Network แบบที ่1 

0.00 28,034.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 0.00 10,058.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 86,192.00 19,000.00 0     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและ

สิง่กอ่สรา้ง               

        โครงการปรบัปรุงรางระบายน้ําใน
ตลาดสดเทศบาล 0.00 0.00 0.00 910,000 -100 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 910,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 86,192.00 19,000.00 910,000     0 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0.00 87,736.84 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 87,736.84 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 87,736.84 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 7,130,710.33 6,975,548.08 6,731,838.26 9,911,103.25     9,476,600 
  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 553,737.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการประกวดผูส้งูอายุสขุภาพดี
ชีวีมสีขุ 0.00 56,150.00 29,118.00 0 0 % 0 

        โครงการประกวดสขุภาพผูสู้งอายุ
สขุภาพดีชีวีมีสขุ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

        โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
สาธารณสขุ 0.00 21,080.00 13,665.00 0 0 % 0 
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      โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
สาธารณสขุ 0.00 0.00 0.00 65,000 7.69 % 70,000 

        โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

  
      

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ 
 

0.00 0.00 43,323.00 0 0 % 0 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา

สิง่แวดล้อม 0.00 149,835.00 204,960.00 0 0 % 0 

        โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษา
สิง่แวดล้อม 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000 

        โครงการอบรมผูนํ้าอนามยัโรงเรียน 0.00 18,748.00 0.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการอบรมผูป้ระกอบการใน
ตลาดสดเทศบาลตาํบลประโคนชยั
และศึกษาดูงานตลาดสดตวัอยา่ง 
 
 

0.00 0.00 258,200.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมและศกึษาดูงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ
หมูบ่า้น(อสม.) 

0.00 0.00 232,537.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมและศกึษาดูงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ
หมูบ่า้น(อสม.) 

0.00 299,311.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการออกเยีย่มหญงิหลงัคลอด
และเด็กแรกเกดิ 54,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 608,337.00 545,124.00 781,803.00 245,000     220,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 608,337.00 545,124.00 781,803.00 245,000     220,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 160,000.00 120,000.00 120,000 -100 % 0 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 160,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 160,000.00 160,000.00 120,000.00 120,000     0 
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รวมงบเงนิอดุหนุน 160,000.00 160,000.00 120,000.00 120,000     0 

  รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 768,337.00 705,124.00 901,803.00 365,000     220,000 
  งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 720,360.00 0 0 % 0 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 140,400.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 0.00 0.00 67,200.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0.00 0.00 927,960.00 0     0 
  รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 927,960.00 0     0 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 31,786.47 28,686.54 21,564.26 45,747 4.93 % 48,000 
      คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,651.01 1,439.69 1,466.97 5,000 0 % 5,000 
      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,206.90 7,575.60 7,575.60 8,000 0 % 8,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 41,644.38 37,701.83 30,606.83 58,747     61,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 41,644.38 37,701.83 30,606.83 58,746.75     61,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือเกา้อี้กลมสแตนเลส 9,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
        - คา่จดัซ้ือตูข้ยายเสยีงเคลือ่นทีพ่รอ้ม

ไมค์ลอย 0.00 10,500.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบ

ดจิติอลพรอ้มทีว่ดัสว่นสูง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000 
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      คา่จดัซ้ือโต๊ะวางเครือ่งมือแพทย์ 6,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 15,500.00 10,500.00 0.00 0     23,000 
  รวมงบลงทุน 15,500.00 10,500.00 0.00 0     23,000 
  รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 57,144.38 48,201.83 958,566.83 58,746.75     84,000 
  รวมแผนงานสาธารณสขุ 7,956,191.71 7,728,873.91 8,592,208.09 10,334,850     9,780,600 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์               
  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดังานวนัผู้สงูอายุ 0.00 0.00 0.00 26,800 49.25 % 40,000 
        โครงการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุ

และผูด้้อยโอกาส 0.00 194,105.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 90,000 -44.44 % 50,000 
        โครงการสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 93,240.00 90,000.00 39,000.00 0 0 % 0 
        โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ

ชีวติผูส้งูอายุ 0.00 0.00 95,100.00 0 0 % 0 

        โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวติผูส้งูอายุ 0.00 0.00 0.00 212,700 17.54 % 250,000 

  รวมคา่ใช้สอย 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500     340,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500     340,000 
  รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500     340,000 
  รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 93,240.00 284,105.00 134,100.00 329,500     340,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน               
  งานไฟฟ้าถนน               
    งบลงทุน               
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
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    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               

  
      

โครงการตดิต ัง้เครือ่งหมายสญัญาณ
จราจรภายในเขตเทศบาลตาํบลประ
โคนชยั 

0.00 0.00 622,000.00 0 0 % 0 

        โครงการตดิต ัง้สญัญาณไฟจราจรจุด
ทางแยก 0.00 0.00 1,271,600.00 1,406,000 -100 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 1,893,600.00 1,406,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,893,600.00 1,406,000     0 
    งบเงินอดุหนุน               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 65,922.70 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 65,922.70 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 65,922.70 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานไฟฟ้าถนน 65,922.70 0.00 1,893,600.00 1,406,000     0 
  งานสวนสาธารณะ               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการเพิ่มพ้ืนทีส่เีขียวรอบอทุยาน
น้ําหนองระแซซนั  (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0     100,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0     100,000 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์การเกษตร               
        คา่จดัซ้ือกรรไกรตดัแตง่กิง่ไมไ้ฟฟ้า 7,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัแต่งกิง่พุม่ไม ้ 0.00 20,000.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
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      คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 19,000.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบเข็น 0.00 13,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 7,600.00 52,000.00 0.00 0     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์โรงเรียน

เทศบาล 0.00 0.00 497,000.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและ
สิง่กอ่สรา้ง               

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      
โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์สวนสาธารณะหนองโบสถ์ (กอง
ช่าง) 

0.00 0.00 0.00 1,500,000 -100 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 497,000.00 1,500,000     0 
  รวมงบลงทุน 7,600.00 52,000.00 497,000.00 1,500,000     0 
  รวมงานสวนสาธารณะ 7,600.00 52,000.00 497,000.00 1,500,000     100,000 
  งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
        คา่จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 0.00 840,000.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 840,000.00 0.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 840,000.00 0.00 0     0 
  รวมงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 0.00 840,000.00 0.00 0     0 
  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 73,522.70 892,000.00 2,390,600.00 2,906,000     100,000 
  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
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    เงนิเดือนพนกังาน 616,730.00 978,516.26 878,082.67 1,167,190 12.49 % 1,313,000 

      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 59,590.00 34,461.29 67,200.00 67,200 0 % 67,200 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 19,016.66 50,535.48 67,200.00 80,700 5.58 % 85,200 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 695,336.66 1,063,513.03 1,012,482.67 1,315,090     1,465,400 
  รวมงบบคุลากร 695,336.66 1,063,513.03 1,012,482.67 1,315,090     1,465,400 
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 164,345.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 45,773.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 210,118.00 0.00 0.00 30,000     30,000 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 98,000.00 49,000.00 0.00 60,000 -83.33 % 10,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 60,000 -33.33 % 40,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

2,375.00 0.00 28,592.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 700.00 2,400.00 5,550.00 10,000 0 % 10,000 
  รวมคา่ใช้สอย 101,075.00 51,400.00 34,142.00 130,000     60,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 9,905.00 8,452.00 9,995.00 15,000 0 % 15,000 
      วสัดกุอ่สรา้ง 199,690.00 124,300.00 50,000.00 150,000 -100 % 0 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 17,570.00 39,502.00 30,960.00 40,000 -50 % 20,000 
  รวมคา่วสัดุ 227,165.00 172,254.00 90,955.00 205,000     35,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 538,358.00 223,654.00 125,097.00 365,000     125,000 
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  งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์สาํนกังาน               
        คา่จดัซ้ือโต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อี้

ทาํงานระดบั 3-6 5,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ 27,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 14,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 46,500.00 0.00 0.00 0     0 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  รวมงบลงทุน 46,500.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชน 1,280,194.66 1,287,167.03 1,137,579.67 1,680,090     1,590,400 

  งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 920,053.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 39,405.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัเก็บข้อมลูพ้ืนฐานในเขต
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 50,000 -20 % 40,000 

        โครงการจดัทาํแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 12,250 144.9 % 30,000 
        โครงการจดัทาํแผนชุมชน 0.00 0.00 14,000.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
สทิธปิระโยชน์แกผู่พ้ิการและผู้ป่วย
เอดส์ 

0.00 0.00 0.00 10,500 -100 % 0 

  
      

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรงตอ่สตรีและบคุคลใน
ครอบครวั 

0.00 0.00 0.00 12,400 141.94 % 30,000 
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โครงการฝึกอบรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎใีหมโ่ดยยดึปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000 

  
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎใีหมโ่ดยยดึปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

0.00 10,200.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการฝึกอบรมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎใีหมโ่ดยยดึปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

0.00 0.00 49,440.00 0 0 % 0 

        โครงการเลือกต ัง้คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการเสริมสรา้งภมูคิุม้กนัใน

ชุมชน 0.00 108,235.00 34,580.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมพฒันาบทบาทสตรี
เครือขา่ยชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  
      

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
คณะทาํงานศนูย์พฒันาครอบครวัใน
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

        โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
ชมรมกุง้จอ่มกระยาสารทประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0 

  
      

โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน
เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 

0.00 354,540.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพของคณะกรรมการ
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 400,000 -100 % 0 

  
      

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

  
      

โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

0.00 0.00 346,530.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันา
กลุม่สตรีเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 11,750.00 0.00 0 0 % 0 
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      โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันา
สตรีเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 202,615 -100 % 0 

        โครงการอบรมและสง่เสรมิพฒันา
สตรีเทศบาลตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 77,340.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมและสง่เสรมิอาชีพ
ตา่งๆในเขตเทศบาลตาํบลประโคน
ชยั 

0.00 64,305.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการจกั
สานตะกรา้จากเสน้พลาสตกิ 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการทาํ
ขนมหวาน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการทาํ

ดอกไมป้ระดษิฐ์ 0.00 0.00 0.00 22,735 -100 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการทาํ
น้ําสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพการ
ทาํอาหารพ้ืนบา้น 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

        โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพแก่
ประชาชน 0.00 0.00 117,765.00 0 0 % 0 

        โครงการอบรมอาชีพการทาํขนม
หวาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

        โครงการอบรมอาชีพการทาํอาหาร
คาว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

  รวมคา่ใช้สอย 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500     410,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500     410,000 
  รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 920,053.00 549,030.00 679,060.00 1,170,500     410,000 
  รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2,200,247.66 1,836,197.03 1,816,639.67 2,850,590     2,000,400 
  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
  งานกฬีาและนนัทนาการ               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 549,335.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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    รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่
ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการแขง่ขนักฬีาเซปคัตะกรอ้
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

        โครงการแขง่ขนักฬีาบาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 
        โครงการแขง่ขนักฬีาเปตองตลุงคพั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 
        โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล

เทศบาลตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

        โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซนัคพั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาชุมชน

สมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 59,170 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเซปคั
ตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
บาสเกตบอล 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
ประชาชน 0.00 497,810.00 487,740.00 0 0 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเปตอง 
ตลุงคพั 0.00 0.00 0.00 44,000 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตซอล
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ 0.00 0.00 0.00 130,000 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซนัคพั 0.00 0.00 0.00 113,515 -100 % 0 

        โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล
อาวุโส 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  
      

โครงการจดัสง่ทีมร่วมแขง่ขนักฬีา
ชิงถว้ยพระราชทานประโคนชยัเกมส์
และกฬีาอืน่ๆ 

0.00 0.00 173,665.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจดัสง่ทีมร่วมแขง่ขนักฬีา
ชิงถว้ยพระราชทานประโคนชยัเกมส์
และกฬีาอืน่ๆ 

0.00 247,148.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการสง่นกักฬีาเทศบาลตาํบล
ประโคนชยัรว่มแข่งขนักฬีา 0.00 0.00 0.00 159,940 25.05 % 200,000 
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รวมคา่ใช้สอย 549,335.00 744,958.00 661,405.00 606,625     520,000 

    คา่วสัด ุ               
      วสัดุกีฬา 99,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่วสัดุ 99,900.00 0.00 0.00 0     0 
  รวมงบดาํเนินงาน 649,235.00 744,958.00 661,405.00 606,625     520,000 
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000 0 % 180,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  รวมเงนิอดุหนุน 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000     180,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 170,000.00 240,000.00 170,000.00 180,000     180,000 
  รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 819,235.00 984,958.00 831,405.00 786,625     700,000 
  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               
    งบดาํเนินงาน               
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,179,098.40 0.00 0.00 0 0 % 0 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

        โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 188,857.00 295,398.50 0 0 % 0 
        โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 197,013 1.52 % 200,000 
        โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 106,718 87.41 % 200,000 
        โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 0.00 186,216.00 204,982.00 0 0 % 0 
        โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียน

พรรษา 0.00 698,998.00 699,942.36 0 0 % 0 

        โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา 0.00 0.00 0.00 700,000 0 % 700,000 

        โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 
        โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางศาสนา 0.00 15,000.00 19,140.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ใช้สอย 1,179,098.40 1,089,071.00 1,219,462.86 1,033,731     1,130,000 
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รวมงบดาํเนินงาน 1,179,098.40 1,089,071.00 1,219,462.86 1,033,731     1,130,000 

    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 50,000 0 % 50,000 
      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 80,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000 -100 % 0 
  รวมเงนิอดุหนุน 115,000.00 95,000.00 95,000.00 110,000     50,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 115,000.00 95,000.00 95,000.00 110,000     50,000 
  รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 1,294,098.40 1,184,071.00 1,314,462.86 1,143,731     1,180,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว               
    งบเงินอดุหนุน               
    เงินอดุหนุน               
      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมเงนิอดุหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000     20,000 
  รวมงบเงนิอดุหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000     20,000 
  รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000     20,000 
  รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,133,333.40 2,189,029.00 2,145,867.86 1,950,356     1,900,000 
  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               
  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา               
    งบบคุลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)               
      เงนิเดือนพนกังาน 730,438.77 1,044,140.97 1,208,356.45 1,516,370 10.13 % 1,670,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังาน 13,770.00 4,920.00 0.00 0 0 % 0 
      เงนิประจาํตาํแหน่ง 19,016.66 42,000.00 42,000.00 56,000 7.14 % 60,000 
      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 783,000.00 613,120.00 879,857.44 897,240 0.31 % 900,000 
      เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจา้ง 0.00 91,200.00 107,575.29 108,000 -7.78 % 99,600 
  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,546,225.43 1,795,380.97 2,237,789.18 2,577,610     2,729,600 
  รวมงบบคุลากร 1,546,225.43 1,795,380.97 2,237,789.18 2,577,610     2,729,600 
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  งบดาํเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               
      คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 40,000 0 % 40,000 

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 25,160.00 6,400.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 17,374.00 6,212.00 8,290.00 20,000 0 % 20,000 
      เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 9,877.00 2,902.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ตอบแทน 52,411.00 15,514.00 8,290.00 70,000     70,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    คา่ใช้สอย               
      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 1,203.75 118,375.75 2,040.49 176,000 13.64 % 200,000 
      รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการที่

ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ               

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 0.00 70,000 -71.43 % 20,000 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 34,064.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ
ในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

0.00 0.00 46,870.00 0 0 % 0 

      คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 47,878.48 37,379.05 37,937.61 50,000 0 % 50,000 
  รวมคา่ใช้สอย 49,082.23 189,818.80 86,848.10 296,000     270,000 
    คา่วสัด ุ               
      วสัดุสาํนกังาน 7,916.00 17,748.00 21,909.00 20,000 400 % 100,000 
      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 389,745.00 226,425.00 129,420.00 300,000 -33.33 % 200,000 
      วสัดุกอ่สรา้ง 485,092.00 180,769.00 140,334.00 400,000 -12.5 % 350,000 
      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 2,600.00 0.00 42,940.00 50,000 0 % 50,000 
      วสัดเุช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 61,510.45 70,231.70 42,643.10 75,000 0 % 75,000 
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    วสัดุการเกษตร 142,271.00 104,702.00 99,450.00 100,000 0 % 100,000 

      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0.00 7,800.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000 
      วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,100.00 4,754.00 10,908.00 20,000 0 % 20,000 
  รวมคา่วสัดุ 1,103,234.45 612,429.70 492,604.10 970,000     900,000 
    คา่สาธารณูปโภค               
      คา่ไฟฟ้า 69,577.74 96,739.24 94,971.17 100,000 0 % 100,000 
  รวมคา่สาธารณูปโภค 69,577.74 96,739.24 94,971.17 100,000     100,000 
  รวมงบดาํเนินงาน 1,274,305.42 914,501.74 682,713.37 1,436,000     1,340,000 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               
        คา่จดัซ้ือกระเช้าไฟเบอร์กลาส 0.00 0.00 65,200.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือชุดทดสอบความขน้เหลว

ของคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์โรงงาน               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งสกดัคอนกรีต 0.00 0.00 33,300.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0.00 16,050.00 0.00 0 0 % 0 
        คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์สาํหรบั

งานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิดสี 0.00 17,120.00 0.00 0 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า 0.00 5,029.00 0.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 38,199.00 108,000.00 39,000     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 38,199.00 108,000.00 39,000     0 
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รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 2,820,530.85 2,748,081.71 3,028,502.55 4,052,610     4,069,600 

  งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน               
    งบลงทุน               
    คา่ครุภณัฑ์               
      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               
        คา่จดัซ้ือเครือ่งตบดนิ 0.00 18,500.00 0.00 0 0 % 0 
      ครุภณัฑ์สาํรวจ               
        คา่จดัซ้ือไมส้ตาฟฟ์ 3,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  รวมคา่ครุภณัฑ์ 3,500.00 18,500.00 0.00 0     0 
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่ถมดิน               
        โครงการกอ่สรา้งและปรบัภูมทิศัน์

สวนสาธารณะหนองโบสถ์ 0.00 99,500.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการจดัทาํป้ายชือ่ชุมชนถนน

และซอยในเขตเทศบาล 0.00 297,900.00 0.00 0 0 % 0 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               
  

      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอ้มปรบัปรุงบอ่พกั ถนนข้าง
ทีส่าธารณประโยชน์หนองโบสถ์ หมู ่
5 

0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพรอ้มท่อระบายน้ํา,บอ่พกัถนน
เชือ่มตอ่จากถนนมหาราช 

0.00 533,000.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอส
ฟสัต์คอนกรีตถนนหน้าโรงผลติ
น้ําประปาเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
จากทางหลวงแผ่นดนิ ทล 219 
(2445)  (ประโคนชยั-บรีุรมัย์) ถงึ
ทางหลวงแผ่นดนิ ทล 2209  (ประ
โคนชยั-พลบัพลาชยั) 

0.00 0.00 0.00 2,000,000 -100 % 0 
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โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรแอส
ฟสัต์คอนกรีตพรอ้มไหลท่าง ท่อ
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
บอ่พกั ถนนพุทธิรตัน์ 
 

0.00 0.00 587,800.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิ
จราจรแอสฟลัต์ตกิคอนกรีตหน้า
โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 

0.00 1,684,000.00 0.00 0 0 % 0 

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ําคสล.
พรอ้มบอ่พกัทศิตะวนัตกถนนชยัศริ ิ
จากแยกถนนธาํรงรงัสฤษดิถ์งึแยก
ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2208 

0.00 0.00 4,355,000.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม
ค.ส.ล.(Boxculvert)หว้ยละเว้ีย 
(หลงัวดัโพธิต์ดิกบัเจ๊ียบโลงศพ) 

0.00 296,500.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการกอ่สรา้งรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสรมิเหล็กซอยประชาสรรค์ 0.00 568,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการจดัต ัง้ศูนย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัศนูย์อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและอาคาร
จอดรถดบัเพลงิ 

0.00 1,397,000.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการซ่อมสรา้งผวิถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตโดยวธิี 
Pavement in-place Recycling 
ถนนประโคนชยั-บา้นเขวา้จากหน้า
โรงเรียนวดัแจง้ฯถงึสดุเขตเทศบาล 

4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
      

โครงการตดิต ัง้สายเมนไฟฟ้าใน
บรเิวณโรงเรียนเทศบาลตาํบลประ
โคนชยั 
 

0.00 249,900.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์
ตกิคอนกรีตถนนชีวสโุธ 0.00 2,800,000.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์
ตกิคอนกรีตถนนหน้าสาํนกังาน
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์
ตกิคอนกรีตถนนหว้ยระกา 4,000,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

        โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์อทุยานน้ํา
หนองระแซซนั 0.00 598,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
    

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและ
สิง่กอ่สรา้ง 
 

              

    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  

      

โครงการปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟสัต์
คอนกรีตพรอ้มบอ่พกัคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากประตูหลงัวดัโพธิถ์งึแยก
ถนนพิบลูย์สวสัดิ ์

0.00 0.00 0.00 94,000 -100 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 12,000,000.00 8,523,800.00 4,942,800.00 2,244,000     0 
  รวมงบลงทุน 12,003,500.00 8,542,300.00 4,942,800.00 2,244,000     0 
  รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 12,003,500.00 8,542,300.00 4,942,800.00 2,244,000     0 
  รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 14,824,030.85 11,290,381.71 7,971,302.55 6,296,610     4,069,600 
  แผนงานการพาณิชย์               
  งานตลาดสด               
    งบลงทุน               
    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและ

สิง่กอ่สรา้ง               

        โครงการปรบัปรุงตลาดควิรถเล็ก 0.00 0.00 500,000.00 0 0 % 0 
  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 500,000.00 0     0 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 500,000.00 0     0 
  รวมงานตลาดสด 0.00 0.00 500,000.00 0     0 
  งานโรงฆา่สตัว์               
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  งบลงทุน               

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               
        โครงการกอ่สรา้งโรงฆา่สตัว์เทศบาล

ตาํบลประโคนชยั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,500,000 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     9,500,000 
  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0     9,500,000 
  รวมงานโรงฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0.00 0     9,500,000 
  รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 500,000.00 0     9,500,000 
  แผนงานงบกลาง               
    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง (%) ปี 2560 
  งบกลาง               
    งบกลาง               
    งบกลาง               
      คา่ชําระหน้ีเงินตน้ 0.00 0.00 1,545,637.41 1,592,010 3 % 1,639,800 
      คา่ชําระดอกเบีย้ 43,263.85 434,385.93 531,570.00 485,210 -9.84 % 437,450 
      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 524,466.00 371,236.00 356,435.00 358,135 5.49 % 377,800 
      เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะ

การประปา 0.00 200,000.00 0.00 0 0 % 0 

      เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 11,264,400 
      เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,630,400 
      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30,000 0 % 30,000 
      สาํรองจา่ย 12,420.00 239,600.00 0.00 960,000 -47.92 % 500,000 
      รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 619,993.92 361,459.79 424,165.24 671,010 -13.83 % 578,200 
      เงนิช่วยพเิศษ 0.00 0.00 0.00 35,000 0 % 35,000 
      เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) 646,750.00 870,850.00 873,730.00 895,250 4.15 % 932,390 

      เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 8,310.40 10,000 0 % 10,000 
      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับาํนาญ 0.00 0.00 0.00 40,000 -37.5 % 25,000 
  



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนา 67 

 
รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615     18,460,440 

  รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615     18,460,440 
  รวมงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615     18,460,440 
  รวมแผนงานงบกลาง 1,864,893.77 2,495,531.72 3,757,848.05 5,076,615     18,460,440 
  รวมทุกแผนงาน 57,636,508.97 68,051,082.69 66,740,261.26 73,599,500     91,292,050 
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วนัทีพ่มิพ์ : 20/8/2559  10:50:37  

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
อาํเภอ ประโคนชยั  จงัหวดับรีุรมัย์ 

  
  
ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 91,292,050  บาทจา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและหมวด
เงนิอดุหนุนท ั่วไป แยกเป็น 
  
                  แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 18,460,440 บาท 

  งบกลาง รวม 18,460,440 บาท 

   งบกลาง รวม 18,460,440 บาท 

   คา่ชาํระหน้ีเงนิตน้ จาํนวน 1,639,800 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยชาํระเงนิตน้ โครงการกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค์ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการ
กอ่สรา้งอาคารหอสมดุ และศนูย์การเรียนรูเ้ทศบาล ,
โครงการกอ่สรา้งร ัว้ ถนน และทอ่ระบายน้ํา บรเิวณศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล งวดที ่3 ตามสญัญา
ที ่1183/190/2555 ลงวนัที ่26 เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2555  ตน้เงนิ  1,639,766.73 บาท  
ขอต ัง้จา่ย   1,639,800.-  บาท  (กองคลงั) 

      

   คา่ชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 437,450 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยชาํระดอกเบีย้งวดที ่3 ตามสญัญา
ที ่1183/190/2555 ลงวนัที ่26 เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2555  ดอกเบีย้  437,440.68 บาท   
จงึขอต ัง้จา่ย 437,450.- บาท (กองคลงั) 

      

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 377,800 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม ในอตัรารอ้ยละ
หา้ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัทิ ่22  มกราคม 
2557 และ พรบ.ประกนัสงัคม (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 
และหนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฏาคม 2557 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  (กองคลงั) 

      

   เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 11,264,400 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ส้งูอายุในเขต
เทศบาล จาํนวน 1,420 ราย ถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ 
ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2552 รวมถงึระเบยีบกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
(กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 2,630,400 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่พ้กิาร ในเขต
เทศบาล จาํนวน 274 ราย ถือปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้
ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 รวมถงึระเบยีบกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง  (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ในเขต
เทศบาลทีแ่พทย์ไดร้บัรองและทาํการวนิิจฉยัแล้ว และมี
ความเป็นอยูย่ากจน หรือถูกทอดทิง้ ขาดผูอ้ปุการะดแูล  
ไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดจ้าํนวน 5 คนๆ 
ละ 500.-บาทตอ่เดอืนตามภารกจิถา่ยโอน มาตรา 16   
แหง่ พ.ร.บ.กาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ฯ พ.ศ.2542 และถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพ
ของ อปท.  พ.ศ.2548 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   สาํรองจา่ย จาํนวน 500,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยตามความจาํเป็นตามลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิการทีม่ีความจาํเป็นเร่งดว่น แตม่ไิด้
ต ัง้งบประมาณเพือ่การนัน้ไว ้และหากไมรี่บดาํเนินการ
โดยเร็ว  อาจเกดิความเสยีหายแกร่าชการหรือความ
เดอืดรอ้นแกป่ระชาชนได ้                                
-เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีมเีหตจุาํเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน
เกดิขึน้โดยมไิดค้าดคดิมาก่อน  เชน่ การชว่ยเหลือ
ผูป้ระสบภยัหรือเพือ่แกไ้ขปญัหาจากภยัธรรมชาตติา่งๆ 
- สาํรองไวเ้พิม่จา่ยในกจิการทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้
แลว้  แตไ่มเ่พียงพอทีจ่ะดาํเนินการได ้ 
ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ้ 19 หรือหนงัสอืส ั่ง
การอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 578,200 บาท 

      

  1. เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ทต.ปช  (กอง
สาธารณสขุฯ)จาํนวน  240,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนหลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั ตามอตัราทีก่าํหนดไมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 50 ของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจากกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพ ถือปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด
ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
เรือ่ง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เพือ่การสนบัสนุนให้องค์การ
บรหิารสว่นตาํบลหรือเทศบาลดาํเนินงานและบรหิาร
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือ
พ้ืนทีปี่ พ.ศ. 2557 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่4,8)  
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2. คา่บาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทย  (สาํนกัปลดัเทศบาล)จํานวน  74,900  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเป็นคา่บาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาล
แหง่ประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยรายจา่ยของ อปท.เกีย่วกบัคา่บาํรุง
สมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
อตัราไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหนึ่งสว่นหกของรายรบัจรงิใน
ปีทีผ่า่นมาแลว้ โดยไมร่วมเงนิกู ้เงนิจา่ยขาด และเงนิ
อดุหนุนทุกประเภท 
คาํนวณ  รายรบัจรงิ ปี 58 (โดยไมร่วมเงนิกู้ เงนิจา่ย
ขาด และเงนิอดุหนุนทุกประเภท) x 0.00167 
44,824,851.43 x 0.00167 =  74,857.50   บาท 
  จงึขอต ัง้จา่ยไว้  74,900-  บาท 
 
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร   (สาํนกัปลดัเทศบาล)
จาํนวน  200,000  บาท 
สาํหรบัถวัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร ตาม
ลกัษณะและรายการดงัน้ี 
- คา่จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการจราจร เชน่ แผง
ก ัน้จราจรและอปุกรณ์อืน่ๆ  
- คา่ปรบัปรุง / จดัทาํป้ายเครือ่งหมายจราจร  
- คา่ใชจ้า่ยในการทาสี ตเีสน้แบง่ถนน ทางมา้ลาย และ
แถบสสีญัลกัษณ์ หรือเครือ่งหมายจราจรขอบทางเทา้     
- คา่ซอ่มแซมปรบัปรุงและจดัซ้ือวสัดบุาํรุงรกัษาอปุกรณ์
จราจร  เชน่  สญัญาณไฟจราจร 
- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงและการจดัการ
จราจรโดยจา่ยจากรายไดป้ระเภทคา่ปรบัตามกฎหมาย
จราจรทางบก กฎหมายการจดัระเบยีบ การจอดรถยนต์ท ัง้
จาํนวนเป็นลาํดบัแรก และสมทบดว้ยรายไดจ้ากภาษีหรือ
เงนิรายไดอ้ืน่ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ดว่นมาก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวนัที ่4 ตลุาคม  
2539 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
4. เงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งโรงเรียน
เทศบาล  (กองคลงั)จาํนวน  14,100  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม ของพนกังาน
จา้งโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.4/ว 1191 ลง
วนัที ่12 มถิุนายน 2558 หนงัสอืสาํนกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัทิ ่ 
22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

      

   
5. เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ (กบข.)  (กองคลงั)จาํนวน  49,200  บาท 
สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ (กบข.)ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคน
ชยั ถือปฏบิตัติามหนงัสือดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.4/
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ว 1191 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2558 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 

   เงนิชว่ยพเิศษ จาํนวน 35,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือคา่ทาํศพกรณี
พนกังาน ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง หรือผูม้ีสทิธไิดร้บั
ตามกฎหมาย ทีเ่สยีชีวติในระหวา่งปฏบิตัริาชการ ตาม
อตัราทีร่ะเบยีบกาํหนด  

      

   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 932,390 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)  ตามอตัราทีก่าํหนดใน
กฎกระทรวง โดยต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 2 ของรายได้
ประจาํปีตามงบประมาณท ั่วไป (ไมร่วมรายไดจ้าก
พนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้และเงนิอดุหนุน)-
 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิบาํเหน็จบาํนาญแกข่า้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่หรือผูม้สีทิธจิะไดร้บัตามความในพระราชบญัญตัิ
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2508 และเงนิ
เพิม่บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามความใน
หมวด 7 แหง่ระเบยีบน้ี   (กองคลงั)   
                                         

      

   เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 10,000 บาท 

      

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

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับาํนาญ จาํนวน 25,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บับาํนาญ

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรผูร้บั
บาํนาญ  (กองคลงั) 
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แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 งานบรหิารท ั่วไป รวม 11,225,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,524,700 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 725,760 บาท 

      

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

      

   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกเทศมนตรี  อตัรา
เดอืนละ 6,000.- บาท ต ัง้จ่ายไว้  72,000.- บาท  คาํนวณ
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  
2. เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน  อตัราเดอืนละ 4,500.-บาท  
ต ัง้จา่ยไว ้108,000.-บาท  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ  

      

   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 180,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี อตัราเดือน
ละ 6,000.-บาท ต ัง้จา่ยไว ้72,000.-บาท  คาํนวณต ัง้จ่าย
ไวต้ลอดปีงบประมาณ 
2. เงนิคา่ตอบแทนพเิศษรองนายกเทศมนตรี  2  คน  อตัรา
เดอืนละ 4,500.- บาท ต ัง้จ่ายไว้  108,000.- บาท คาํนวณ
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีนายกองค์การ
บรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 207,360 บาท 

      

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

      

   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,555,200 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชกิสภา
เทศบาล ดงัน้ี 
1. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภา
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เทศบาล อตัรา   เดอืนละ  15,840.-  บาท  ต ัง้จา่ย
ไว้ 190,080.- บาท  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 
2. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภา อตัราเดอืน
ละ  12,960.- บาท ต ัง้จา่ยไว ้155,520.- บาท  
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
3. เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล 10 คน  
อตัราเดอืนละ 10,080.-บาทตอ่คนต ัง้จา่ยไว ้1,209,600.-
บาท  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
เงนิเดอืน(ฝ่ายการเมอืง)  
ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีและการจา่ยคา่เบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 4,676,380 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 3,379,120 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล  จาํนวน 9 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ   

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 229,260 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนสาํหรบั
พนกังาน  ผูไ้ดร้บัเงนิประจําตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ย
เงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บั
คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที่
ไดร้บัอยูเ่ดมิ เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิทีป่รบัเพิม่
สาํหรบัคณุวุฒ ิ ทีก่.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนกังาน
เทศบาลรบัรองใหแ้กพ่นกังานเทศบาล เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบั
การสูร้บ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 218,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณต ัง้จา่ย

ไวต้ลอดปีงบประมาณ         

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 410,700 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปีให้แก่
ลูกจา้งประจาํทีส่งักดัสาํนกั
ปลดัเทศบาล จาํนวน 2 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 395,800 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา และพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 1 อตัรา ทีส่งักดัสาํนกัปลดัเทศบาล คาํนวณ
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 43,100 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังาน

จา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดัสาํนกั       
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ปลดัเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 3,488,400 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 326,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 180,000 บาท 

      

  -เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   
จาํนวน  80,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของสาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 -คา่ตอบแทนสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิรางวลัใหค้ณะกรรมการ
จาํนวน  100,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิรางวลัใหค้ณะกรรมการในการ
สอบแขง่ขนั สอบคดัเลือก คดัเลือก พนกังานเทศบาล และ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งท ั่วไป  ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบ หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่เบีย้ประชุม จาํนวน 10,000 บาท 

      

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

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้ก่
พนกังาน ลูกจา้งและผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการอนัเป็นภารกจิหน้าทีข่องสาํนกัปลดัเทศบาล 

      

   คา่เชา่บา้น จาํนวน 96,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในสงักดั

สาํนกัปลดัเทศบาล ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทาง
ราชการ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการ ศกึษาบตุรของผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ พนกังานสว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้ีสทิธิ
ตามระเบยีบของทางราชการ  

      

   คา่ใชส้อย รวม 1,520,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้ปกเอกสาร คา่รบั
หนงัสอืพมิพ์รายวนั คา่วารสารรายสปัดาห์  คา่ใชจ้า่ยในการ
รงัวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรือพสิูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบ
เน้ือทีเ่กีย่วกบัทีส่าธารณประโยชน์  คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีน ส.ท.ท.และ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  คา่เบีย้ประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยในการ
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ดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา คูม่อืปฏบิตัริาชการหรือระเบยีบ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของเทศบาล  คา่จา้งเหมาบรกิารหรือ 
 
 
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยู่ในความดแูลรบัผดิชอบของ
สาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน  
2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 220,000 บาท 

      

  1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล  จาํนวน   200,000  บาท  
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัการรบัรอง ในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคลทีม่า
นิเทศงาน ตรวจงานทศันศกึษาดงูาน และเจา้หน้าทีท่ี ่
เกีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัที ่28  กรกฏาคม 2548 ใหต้ ัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิปี
ละ 1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดยไม่
รวมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุน อดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้เงนิจา่ย
ขาดเงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้  
 
2. คา่เล้ียงรบัรอง    จาํนวน  20,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจา่ย
เกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้หรือ
การประชุมระหวา่งเทศบาลกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
หรือเทศบาลกบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน รวมถงึผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและเจา้หน้าที ่ ทีเ่กีย่วขอ้ง     

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัรของคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจาํและพนกังานจ้างทีส่งักดัสาํนกัปลดัเทศบาล 
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ  
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ           
- คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังาน
ทอ้งถิน่จงัหวดั และตามโครงการความรว่มมอืกบัสถาบนั 
การศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตามระเบียบ
ของทางราชการและคา่ใช้จา่ยในการเขา้รบัการฝึกอบรม
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บัถา่ยโอนจาก
สว่นราชการทีม่ีภารกจิถา่ยโอนรว่มกนัจดัอบรม ตามคาํส ั่ง
และตามระเบยีบของทางราชการ  
-คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ของขวญั คา่พวงมาลยั พานพุม่  ชอ่
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ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้คา่ใชจ้า่ยในงานราชพธีิ (พวง
มาลา) งานพธีิการทางศาสนา(พวงหรีด) คา่ชดใชค้วาม
เสยีหายหรือ  คา่สนิไหมทดแทนเงนิชว่ยเหลือพนกังานหรือ
ลูกจา้งทีต่อ้งหาคดีอาญาและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/
ว 1284 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2530 และหนงัสือ
กระทรวงการคลงั ที ่กค 0518.4/ว 89 ลงวนัที ่ 
19 กนัยายน 2545  

    
โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัทอ้งถิน่
ไทย เชน่ พธีิกรรมทางศาสนา กจิกรรมการพฒันา กจิกรรม
นนัทนาการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 51 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการจดังานวนัเทศบาล จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนั
เทศบาล เชน่ พธีิกรรมทางศาสนา กจิกรรมการ
พฒันา กจิกรรมนนัทนาการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 และสอดคล้อง  
B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล จาํนวน 500,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ของเทศบาล ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้กาํหนด  เชน่ 
   - คา่ตอบแทนบคุคลทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
เลือกต ัง้นายก/สมาชกิสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยั และ
ตามระเบยีบของคณะกรรมการการเลือกต ัง้   
   - คา่ใชจ้า่ยในการจดัต ัง้ศูนย์ประสานงานการเลือกต ัง้ คา่
จดัทาํป้ายประกาศผลคะแนนคา่เบีย้เล้ียง คา่จดัการประชุม
อบรมบคุลากร/เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเลือกต ัง้ ฯลฯ 
- คา่จดัซ้ือวสัดุตา่งๆ เชน่ กระดาษตอ่เนื่องพมิพ์บญัชีรายชือ่
ผูม้สีทิธเิลือกต ัง้ หมกึสาํหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ และ
วสัดอุืน่ๆ ทีใ่ชป้ระจาํศนูย์อาํนวยการเลือกต ัง้และหน่วย
เลือกต ัง้นายก/สมาชกิสภาเทศบาล                
-อกีท ัง้ใหค้วามร่วมมือในการประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์  
หรือการใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละ
หน้าทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางการเมอืงในการเลือกต ัง้สภา
ผูแ้ทนราษฎรและหรือสมาชกิวุฒสิภา 
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50  และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่9) 

      

    
โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน 

จาํนวน 300,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมและศกึษาดงูาน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง 
ประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป
เชน่ คา่จดัสถานทีอ่บรม คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
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อบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่  คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ  
คา่เชา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3446 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2548  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 54 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของ
สาํนกัปลดัเทศบาล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 650,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เชน่  พระบรมฉายา
ลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  เครือ่งคดิ
เลขขนาดเล็ก กระดาษ ปากกา ดนิสอยางลบ กาว ไมบ้รรทดั 
ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น  ธงชาต ิ สมดุ
ประวตัขิา้ราชการ ลวดเย็บกระดาษ แบบพมิพ์ ท.ร.14  
ฉบบัคอมพวิเตอร์  ท.ร.13 ท.ร.31 แบบพมิพ์ทีใ่ชใ้นงาน
ทะเบยีนราษฎร ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เชน่  
ไมโครโฟน   ขาต ัง้ไมโครโฟน  เทปพนัสายไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์    
ดอกลาํโพง ผงัแสดงวงจรตา่งๆ แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร  ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั  เชน่   
ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ําจานรอง กระจก
เงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊  ผงซกัฟอก น้ํายาดบั
กลิน่ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา  
ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่ ผา้ปูโตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ  
คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย  น้ํามนัทาไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ีตะป ู ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 120,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่  เชน่  
ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์
ไซต์ สายไมล์ เพลา  เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่ 
แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํารถยนต์ กนัชน
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รถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและ
ซอ่มแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่
ลืน่  เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด  
แกส๊หุงตม้ น้ํามนัจารบี ถา่น น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ  
ใชก้บัรถยนต์ ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ สารเคมีป้องกนั
และกาํจดัศตัรูพืช อปุกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช ผา้ใบหรือ
ผา้พลาสตกิ ฯลฯ ใชใ้นการบาํรุงรกัษา ปรบัปรุง และพฒันา
บรเิวณสาํนกังานเทศบาลและบรเิวณอืน่ๆ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่
 27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 80,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัที ่9 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 992,400 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 800,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้าในสาํนกังานศาลาอเนกประสงค์หนอง 
ระแซซนั น้ําพุ คาํนวณต ัง้จ่ายไวต้ลอดปีงบประมาณ   
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ในประเทศ (ในสาํนกังาน
เทศบาลและหอ้งนายกเทศมนตรี) คา่โทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง
ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมาย
โทรศพัท์ คา่บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551  
ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2553 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 40,000 บาท 
        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัสง่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา       
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ไปรษณียากร คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์(GFMIS)  
ในกจิการของเทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
 
 

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 112,400 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต
คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 149,900 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 149,900 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 84,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ พรอ้มตดิต ัง้ ดงัน้ี 
-คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดตดิผนงั  
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 12,000 บทีียู พรอ้ม
ตดิต ัง้ จาํนวน 1 เครือ่ง เป็นเงนิ 18,000 บาท  
(หอ้งศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เป็นรุน่ทีไ่ดร้บัฉลาก
ประสทิธภิาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย และแตล่ะเครือ่งประกอบดว้ยอปุกรณ์
ตา่ง ๆไดแ้ก่ สวทิซ์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบัหุ้มฉนวน
ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ  
15 เมตร (ราคาทีต่ ัง้ไวร้วมคา่ตดิต ัง้และภาษีมลูคา่เพิม่
แลว้) เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ของสาํนกังบประมาณและมคีวามจาํเป็นตอ้ง
จดัซ้ือเพือ่ใหบ้รกิารประชาชน  โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่ 
22 มถิุนายน 2552 (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 59)  
-คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน  
(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํ่ากวา่ 24,000 บทีี
ยู จาํนวน 2 เครือ่งๆละ 33,000 บาท เป็นเงนิ  
66,000 บาท  
พรอ้มตดิต ัง้ เป็นรุน่ทีไ่ดร้บัฉลากประสทิธภิาพเบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และเครือ่งประกอบดว้ย
อปุกรณ์ตา่ง ๆไดแ้ก ่สวทิซ์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้
ฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร (ราคาทีต่ ัง้
ไวร้วมคา่ตดิต ัง้และภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)  เป็นครุภณัฑ์ทีม่ี
กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ของสาํนกั
งบประมาณและมีความจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่ใหบ้รกิาร
ประชาชน  โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลง
วนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 59)  

      

    
คา่จดัซ้ือระบบควบคมุประตูดว้ยลายนิ้วมอื จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือระบบควบคมุประตูดว้ย
ลายนิ้วมือ จาํนวน 1 เครือ่ง เป็นระบบเปิด-ปิด ประต ู 
ดว้ยลายนิ้วมอื/บตัร หวัอา่นกระจกแข็งแรงทนตอ่ รอย
ขดู ขดี รองรบัระบบเปิด ปิด ประตู เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่ี
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กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ของสาํนกั
งบประมาณและมีความจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือ  โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989   
ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 55) 

   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

    
คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอีดี จาํนวน 17,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) จาํนวน 1 เครือ่ง ระดบั
ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล จอภาพขนาด
ไมน้่อยกวา่ 40 นิ้ว แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ  
แบบ LED Backlight   ชอ่งตอ่ HDMI ไมน้่อยกวา่ 2  
ชอ่งสญัญาณ เพือ่การเชือ่มตอ่สญัญาณภาพและเสยีง  
ชอ่งตอ่ USB ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่งสญัญาณ รองรบัไฟล์  
ภาพ เพลงและภาพยนต์ มชี่องการเชือ่มตอ่แบบ AV , 
DVD Component มชีอ่งตอ่ Digital tuner (DVB -
 T2) เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  ของสาํนกังบประมาณ มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือ
เพือ่ใหบ้รกิารผูม้าตดิตอ่ราชการ (ตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57)                        
      

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 21,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
ประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารกาํหนด มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน (ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 57 ) 

      

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดาํ จาํนวน 7,900 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดาํ (30 หน้า/นาที)  จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมี
คณุลกัษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารกําหนด มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน (ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 58 ) 

      

  งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   รายจา่ยอืน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุง
ครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือสิง่ก่อสรา้งจาํนวน  20,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้ง/คา่ตอบแทนสถาบนั หน่วยงานหรือ
บคุคลภายนอกผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ รวมท ัง้การสาํรวจ
ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนตอ่การบรกิารดา้น
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ตา่งๆของเทศบาล ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ช้ีวดัที่
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
 
 
 
 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 42,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 42,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 12,000 บาท 

      

  - อดุหนุนองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้น
ไทร  จาํนวน   12,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานศนูย์รวมขอ้มูลขา่วการจดัซ้ือจดั
จา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ อาํเภอประ
โคนชยั จงัหวดับุรีรมัย์ ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 
 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่1)     
 

      

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชยั   
จาํนวน  10,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปี 2560 อาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บรีุรมัย์ ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอื
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 49 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่6)     

      

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  - อดุหนุนสาํนกังานเหลา่กาชาดจงัหวดับรีุรมัย์ 
จาํนวน   20,000 บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดาํเนินงานตามโครงการจดัหารายไดเ้พือ่
จดักจิกรรมสาธารณกุศลและใหค้วามชว่ยเหลือประชาชน
ตามภารกจิของเหลา่กาชาดจงัหวดับุรีรมัย์ ประจาํปี
งบประมาณ 2560 ปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 46 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่6)     
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 3,344,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,126,500 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,126,500 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 621,900 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดังานป้องกนัฯ 
จาํนวน 2 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ   

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 18,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณต ัง้

จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ       

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 247,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปี

ใหแ้กลู่กจา้งประจาํทีส่งักดังานป้องกนัฯ จาํนวน 
 1 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,116,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ  จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจา้งท ั่วไป  
จาํนวน 9  อตัรา  ทีส่งักดังานป้องกนับรรเทาสาธารณ
ภยั คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 123,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
งานป้องกนัฯ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,217,500 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 72,500 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 45,000 บาท 

      

  -เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
 ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัถือปฏบิตัิ
ตามกฏหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 
2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งและผูท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่งให้
มาปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอนัเป็นภารกจิหน้าทีข่อง
งานป้องกนัฯ ตามระเบยีบของทางราชการ  

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 7,500 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการ ศกึษาบตุรของพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้สีทิธติามระเบยีบของ
ทางราชการ  
 
 
  

      

   คา่ใชส้อย รวม 680,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เขา้ปกเอกสาร 
คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  คา่เบีย้
ประกนัภยั คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา  
คูม่อืปฏบิตัริาชการหรือระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ
เทศบาล  คา่จา้งเหมาบรกิารหรือคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งที่
อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของงานป้องกนัฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งทีส่งักดังานป้องกนัฯ 
และสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
เทศบาลตาํบลประโคนชยั ตามระเบยีบของทางราชการ 
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ ทีพ่กั 
คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ย ในการฝึกอบรมสมัมนา
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากร
ทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการ
ฝึกอบรมของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดั ตามโครงการความ
รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา และของสถาบนัอืน่ๆ  
ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ เชน่ คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน  
คา่เบีย้เล้ียงพยานและผูต้อ้งหาคา่พาหนะของพยาน  
ในคดแีพง่ ฯลฯ   

      

    
โครงการจดักจิกรรมวนัอปพร. จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนั  
อปพร.  เชน่  กจิกรรมการพฒันา  คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาล จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน รณรงค์สรา้งจติสาํนึกให้
ปฏบิตัติามกฎจราจร จดัทาํป้ายสญัญาณแจง้เตอืน ป้าย
ประชาสมัพนัธ์จุดบรกิารนกัทอ่งเทีย่ว จุดพกัรถ ป้าย
แนะนําเสน้ทางการเดนิทาง คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทางของสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตลอดจนสิง่อาํนวย
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ความสะดวกแกเ่จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและประชาชนทีจ่ะ
มารบับรกิาร  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2208 ลง
วนัที ่2 ธนัวาคม 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 66 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่7 )  

    
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั เชน่ คา่ตอบแทน คา่จดัสถานทีฝึ่กซอ้ม
แผน  คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา 
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งตน้ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัเบื้องตน้ เชน่ คา่จดัสถานทีฝึ่กอบรม 
 คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่
เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2)   

      

    
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตาํบลประโคนชยั 

จาํนวน 120,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกทบทวนเพิม่ศกัยภาพ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คา่จดัสถานที่
อบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เชา่ทีพ่กั คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 65 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้
ที ่2 ) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 350,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของงานป้องกนัฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 และ
หนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 405,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เชน่  พระบรม
ฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  กระดาษ ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า 
สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร 
ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
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ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 150,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่  เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถยนต์  
ยางรถมอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา  เบาะรถยนต์  
เครือ่งยนต์(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้ง
รถยนต์ หมอ้น้ํารถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็น
อปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและซอ่มแซมยานพาหนะ
และเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด แกส๊หุง
ตม้ น้ํามนัจารบี ถา่น น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บั
รถยนต์ ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติาม 
หนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่
20 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง เครือ่ง
อา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม แบบ
ฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้ากลอ้งวีดโีอวงจรปิด คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 งานเทศกจิ รวม 240,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 240,000 บาท 

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป   

งานเทศกจิ จาํนวน  2  อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ  

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 24,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่
พนกังานจา้งท ั่วไป งานเทศกจิ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนา 86 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 190,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   คา่วสัด ุ รวม 190,000 บาท 

   วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  เชน่ เคมภีณัฑ ์แกส๊ และวสัดทุ ั่วไป ฯลฯ  
ต ัง้ตามราคาจาํหน่ายท ั่วไป  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กายสาํหรบั
พนกังานดบัเพลงิและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)  เชน่ ชุดคลุมดบัเพลงิ เสือ้ กางเกง เข็มขดั 
หมวก รองเทา้ ฯลฯ หรือวสัดอุืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชใ้น
การปฏบิตังิานของงานป้องกนัฯ ถือปฎบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว 384 ลงวนัที ่16 
กุมภาพนัธ์ 2536 และหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 3795  
ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน 2552 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จาํนวน 80,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน
ดบัเพลงิ  เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ สายสง่น้ํา
ดบัเพลงิ  หวัฉีด ขอ้แยก ขอ้ตอ่และวสัดอุุปกรณ์ดบัเพลงิ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 งานบรหิารงานคลงั รวม 2,630,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,940,600 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,940,600 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,658,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองคลงั 
จาํนวน 5 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร ทีส่งักดั 

กองคลงั  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ       

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 216,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป  

ทีส่งักดักองคลงั จาํนวน 2 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 24,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ   และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
กองคลงั คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 682,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 98,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  -เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
จาํนวน  50,000  บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้งท ั่วไป ของกองคลงั ถือปฏบิตัติามกฏหมาย
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 44,500 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการอนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองคลงั ตามระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 3,500 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการ ศกึษาบตุรของ พนกังาน

สว่นทอ้งถิน่ตลอดจนลูกจา้งและผูม้สีทิธติามระเบยีบของ
ทางราชการ  

      

   คา่ใชส้อย รวม 479,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 229,000 บาท 
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  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองคลงั เชน่ คา่เขา้ปก  เย็บเลม่เอกสาร  
คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่เบีย้ประกนัภยั ประกนัอคัคภียั 
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการ
รงัวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรือพสิูจน์สอบสวนหรือ
ตรวจสอบเน้ือทีเ่กีย่วกบัทีส่าธารณประโยชน์   
คา่จา้งเหมาบรกิาร    คา่เชา่ทรพัย์สนิ เชน่ คา่เชา่ทีด่นิและ
อาคารพาณิชย์ทีเ่ทศบาลเชา่จากกระทรวงการคลงั และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งทีส่งักดักองคลงั เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะคา่ลงทะเบยีน ฯลฯ และ
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันา บคุลากรทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ตาม โครงการฝึกอบรมของสาํนกังาน
ทอ้งถิน่จงัหวดัตามโครงการความร่วมมอืกบัสถาบนั 
การศกึษา และของสถาบนัอืน่ๆ   ตามคาํส ั่งและตาม
ระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ชดใช้
คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ 

      

    
โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินโครงการปรบัปรุง
ขอ้มลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิตังิานตาม
โครงการและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 และสอดคล้อง B-
CM Model ขอ้ที ่3)  

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองคลงั  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 และหนงัสือ
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 
2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 105,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เชน่ กรรไกร 
ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร   กระดาษ กระดาษคาร์บอน 
ปากกา ดนิสอยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้ม
เก็บเอกสาร แฟ้มเสนอเซ็น ใบเสร็จรบัเงนิ แบบพมิพ์
ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน   ยางรถมอเตอร์ไซต์  
สายไมล์ เพลา  เครือ่งยนต์(อะไหล)่ แบตเตอรี ่ ฯลฯ  
ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
ยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสือ  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 
2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด  
น้ํามนัเครือ่ง น้ํามนัจารบี ฯลฯ ใชก้บัรถยนต์  
ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 
2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง 
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบซีดรีอม 
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 
และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่
27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

  งบลงทุน รวม 7,900 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 7,900 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet) 

จาํนวน 7,900 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิด  
Multifunction  แบบฉีดหมกึ (Inkjet)   
จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สารกาํหนด มคีวามจําเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร
ประชาชน (ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 58 ) 
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 งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 2,720,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,963,900 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,963,900 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,585,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองวชิาการ 
และแผนงาน  จาํนวน 5 อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณ 

ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ         

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 280,100 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม

ภารกจิ  ทีส่งักดักองวชิาการและแผนงาน จาํนวน 
2 อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 38,800 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ ทีส่งักดักองวชิาการและ
แผนงาน คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 736,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 122,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้งตามภารกจิ ของกองวชิาการและแผนงาน  
ถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ.  
2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา ใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ อนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองวชิาการและแผนงาน  ตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

      

   คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในสงักดั

กองวชิาการและแผนงาน ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทาง
ราชการ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  

      

   คา่ใชส้อย รวม 455,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 250,000 บาท 

      
  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ

ปฏบิตังิานของกองวชิาการและแผนงาน เชน่ คา่เขา้ปก
      



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนา 91 

 
เย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดตีามคาํ
พพิากษา คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรือ
พสิจูน์สอบสวนหรือตรวจสอบเน้ือทีเ่กีย่วกบัทีส่าธารณ- 
ประโยชน์  คา่คูม่อืระเบยีบเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของ
เทศบาล คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคล ภายนอก  
คา่จดัทาํจดหมายขา่ว คา่จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี คา่จดัทาํเอกสารแผน่พบั คา่จดัทาํสือ่
ประชาสมัพนัธ์ คา่ตดิต ัง้มเิตอร์ไฟฟ้าสาํหรบัเครือ่งรบัวทิยุ
ระบบเสยีงตามสาย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลพนกังานจา้งทีส่งักดักองวชิาการและแผนงาน 
เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่   ทีพ่กั  
คา่ลงทะเบยีน ฯลฯและคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมัมนา
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรม
ของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัตามโครงการความร่วมมือกบั
สถาบนัการศกึษา และของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตาม
ระเบยีบของทางราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ชดใช้
คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน คา่เบีย้เล้ียงพยานและ
ผูต้อ้งหาคา่พาหนะของพยานในคดแีพง่ ฯลฯ  

      

    
โครงการเวทีประชาคมจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล จาํนวน 35,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัประชุมประชาคมระดบั
ชุมชน/ระดบัตาํบล เพือ่สง่เสรมิการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนและสนบัสนุนการนําขอ้มลูมาจดัทาํแผนพฒันา
เทศบาล เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
คา่จดัเตรียมสถานที ่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่9 )  

      

    
โครงการอบรมกฎหมายทอ้งถิน่ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
อบรมกฏหมายทอ้งถิน่ เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่จา้งเหมาจดัทาํเกียรตบิตัร  
คา่จดันิทรรศการ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดโครงการ 
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 
หน้า 52 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม
โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั  เชน่ คา่จดัเตรียม
สถานที ่คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คา่ของขวญัของรางวลั คา่จา้งเหมาจดัทาํเกียรติ
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บตัร คา่จดันิทรรศการ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดโครงการ 
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุุปกรณ์ 
คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 25 
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 
 
 

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองวชิาการและแผนงาน ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 
และหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 95,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  เชน่ กรรไกร 
ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  กระดาษ ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เชน่   
ลาํโพง ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  
ปล ัก๊ไฟฟ้า หลอดวทิยุ  ดอกลาํโพง ผงัแสดงวงจร
ตา่งๆ   ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาเผยแพร ่เชน่  
ขาต ัง้กลอ้ง เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป รูปสหีรือ 
ขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้งอดัขยาย เมมโมรีก่าร์ด แถบ
บนัทกึเสยีงหรือภาพ  ซีดเีพลง  พูก่นัและสี กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ   แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง  
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ  แบบซีดีรอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอื  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 
2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอือืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 64,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าระบบกระจายเสยีงตามสายของ
เทศบาล คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ  ถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

      

  งบลงทุน รวม 21,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 21,000 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 21,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ สาํหรบั
ประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะ
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารกาํหนด มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารประชาชน  
(ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 57 ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 4,069,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,729,600 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,729,600 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,670,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองชา่ง 
จาํนวน 6  อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารคาํนวณต ัง้จ่าย

ไวต้ลอดปีงบประมาณ       

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 900,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา และพนกังานจา้งท ั่วไป 
จาํนวน  7  อตัรา  ทีส่งักดักองชา่ง คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 99,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
กองชา่งคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 1,340,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังาน
เทศบาล  พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป  
ของกองชา่ง ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน 
อืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการอนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองชา่งตามระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 20,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน

เทศบาลทีส่งักดักองชา่งผูม้สีทิธติามระเบยีบของทาง
ราชการ 

      

   คา่ใชส้อย รวม 270,000 บาท 
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   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองชา่งเชน่ คา่ระวางบรรทุก คา่ใชจ้า่ยใน
การรงัวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรือพสิจูน์สอบสวนหรือ
ตรวจสอบเน้ือทีเ่กีย่วกบัทีส่าธารณประโยชน์ 
 
   
 
คา่เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิคา่จา้งเหมา
บรกิารบคุคลภายนอก คา่ธรรมเนียมการตดิต ัง้มเิตอร์
ไฟฟ้าคา่ถา่ยพมิพ์เขยีวแบบแปลน คา่เบีย้ประกนัภยั คา่
ตดิต ัง้ไฟฟ้า และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลพนกังานจา้งทีส่งักดักองชา่ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กัคา่พาหนะคา่ลงทะเบยีน ฯลฯและ
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังาน
ทอ้งถิน่จงัหวดัตามโครงการความร่วมมอืกบัสถาบนั 
การศกึษา และของสถาบนัอืน่ๆตามคาํส ั่งและตามระเบยีบ
ของทางราชการและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ เชน่คา่ชดใชค้า่เสยีหาย
หรือคา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองชา่ง  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559 และหนงัสือ
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน  
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 900,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน   เชน่  พระบรม
ฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก 
เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  กระดาษ ปากกา ดนิสอยางลบ  
กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร แฟ้มเสนอ
เซ็น ธงชาต ิ ธงตราสญัลกัษณ์ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสือ  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 200,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ โคม

ไฟฟ้าพรอ้มขาหรือกา้นหมอ้แปลงไฟฟ้า แบตเตอรีว่ทิยุ
สือ่สาร เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า 
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หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฟิวส์  
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า   
แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตา่งๆ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 350,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ   
คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย  น้ํามนัทาไม ้ทนิ
เนอร์ ส ีแปรงทาส ีตะปู  ปนูซเิมนต์ ทราย อฐิหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือ้ง เหล็กเสน้  ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ เชน่ 
ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน   ยางรถยนต์ ยางรถมอเตอร์
ไซต์ สายไมล์ เพลา  เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่  
แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํารถยนต์ กนัชน
รถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การบาํรุงรกัษาและ
ซอ่มแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 
 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 75,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด น้ํามนั
เตา น้ํามนัจารบี น้ํามนัเครือ่ง  ฯลฯ เพือ่ใชก้บั
ยานพาหนะ เครือ่งยนต์ และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตั ิ
ตามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 
มถิุนายน 2559 และหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  เชน่ บวัรด
น้ํา สปรงิเกอร์ จานพรวน กรรไกรตดัหญา้ จอบหมนุ 
พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือพลาสตกิ ยาป้องกนั
และกาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ อปุกรณ์ในการขยายพนัธ์ุ
พืช ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย   เชน่ เสือ้ 
รองเทา้บชูยาง หมวก ผา้ปิดปาก-จมกู ถุงมอื ฯลฯ ถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/
ว 384 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2536 และหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 
 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 
        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เชน่ แผน่หรือ       
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จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง 
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ  แบบซีดีรอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน  
2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

   คา่สาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา
มเิตอร์ไฟฟ้าบรเิวณรอบสาํนกังานเทศบาลไฟฟ้า
สาธารณะสอ่งถนน และสวนสาธารณะ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวรอบอทุยานน้ําหนองระแซซนั 
(กองชา่ง) 

จาํนวน 100,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัหาตน้ไมป้ลูกรอบ อทุยานน้ําหนอง 

ระแซซนั(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  
หน้า 38  และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่5)  
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แผนงานสาธารณสขุ 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 9,476,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,511,600 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 6,511,600 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,127,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม  จาํนวน  5  อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไว ้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 207,600 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัพนกังาน
ผูไ้ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดือน
และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนราย
เดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยูเ่ดมิ ,เงนิ
เพิม่พเิศษสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นสาธารณสขุ(พตส.) ,เงนิคา่ตอบแทนเจา้หน้าทีท่ี ่
ปฏบิตังิานใหก้บัหน่วยบรกิารในสงักดัเทศบาล, เงนิเพิม่คา่
ครองชีพช ั่วคราวและเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒทิีก่.พ.
หรือคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลรบัรองใหแ้ก่
พนกังานเทศบาลคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร และเงนิ

ประจาํตาํแหน่งวชิาชีพเฉพาะ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 444,200 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งและเงนิปรบัปรุงคา่จา้งประจาํปี
ใหแ้กลู่กจา้งประจาํทีส่งักดักองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม  จาํนวน  2  อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ 
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 3,239,700 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ  จาํนวน  3  อตัรา  และพนกังานจา้งท ั่วไป 
จาํนวน  26  อตัรา  ทีส่งักดักองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 358,700 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่
พนกังานจา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดั
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม คาํนวณ  ต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 2,965,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 170,000 บาท 
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คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  
 
 
ถือปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ  
พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลา ใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บั
คาํส ั่งใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการ อนัเป็น
ภารกจิหน้าทีข่องกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  ตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 30,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งประจาํทีส่งักดักองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม  ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่ใชส้อย รวม 1,250,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 1,000,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่ 
คา่เขา้ปกเย็บเลม่เอกสาร คา่เชา่ทรพัย์สนิ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่จา้ง
เหมาบรกิาร คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัเกีย่วกบัโฉนด
ทีด่นิ หรือพสิูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเน้ือทีเ่กีย่วกบัที่
สาธารณประโยชน์  คา่เบีย้ประกนัภยั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ทีส่งักดักอง
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทางคา่เชา่
ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและสมัมนาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนั
พฒันาบคุลากรทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
 ตามโครงการฝึกอบรมของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดั ตาม
โครงการความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา และของ
สถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทางราชการ
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ชดใชค้วามเสยีหายหรือคา่
สนิไหมทดแทน ฯลฯ  

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 220,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วนัที ่9 มถิุนายน 2559 และหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

      

   คา่วสัด ุ รวม 1,345,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  เชน่ กรรไกร 
ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร   กระดาษ ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ เครือ่ง 
วดักระแสไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊
ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  แบตเตอรีว่ทิยุ
สือ่สาร  ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั  เชน่   
ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ําจานรอง กระจก
เงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊ ถงัรองขยะ   
ผงซกัฟอก น้ํายาดบักลิน่ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทาํความ
สะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่  
ผา้ปโูตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ   
คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย  น้ํามนัทาไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ีตะป ู ปนูซีเมนต์ ทราย อฐิหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง  ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 120,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
เชน่ ไขควง สญัญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถยนต์ ยางรถ
มอเตอร์ไซต์ สายไมล์ เพลา  เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์
(อะไหล่) แบตเตอรี ่ กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ํา
รถยนต์ กนัชนรถยนต์ ฯลฯ ใชเ้ป็นอปุกรณ์หรือเพือ่การ
บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะและเครือ่งจกัรกล  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
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เกีย่วขอ้ง 

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 500,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่   
เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด ถา่น แกส๊ 
หุงตม้ น้ํามนัเตา น้ํามนัจารบ ีน้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บั
ยานพาหนะ เครือ่งยนต์และเครือ่งจกัรกล 
 
 
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 400,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เชน่ ชุดเครือ่งมอืผา่ตดั  เปลหามคนไข ้ทีว่างกรวยแกว้  
หูฟงั เครือ่งนึ่ง  แอลกอฮอล์ น้ํายาตา่งๆ หลอดแกว้ สาย
ยาง เวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ ์ถุงมอื วคัซีน ทรายอะเบท สาํลี  
ผา้พนัแผล ฯลฯ สนบัสนุนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
ตาํรวจ  ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุารเกษตร จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  เชน่ บวัรด
น้ํา สปรงิเกอร์ จานพรวน กรรไกรตดัหญา้ จอบ
หมนุ  พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือพลาสตกิ  
ยาป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ อปุกรณ์ในการ
ขยายพนัธ์ุพืช ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุครือ่งแตง่กาย จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย  เชน่  
เสือ้  รองเทา้บชูยาง หมวก ผา้ปิดปาก-จมกู ถุงมอื ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/
ว 384 ลงวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2536 และหนงัสอื ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง  
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ  แบบซีดีรอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559  
และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 200,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา

มเิตอร์ไฟฟ้า โรงฆา่สตัว์ของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล  
คาํนวณ ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 
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ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 

 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 220,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ จาํนวน 70,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
พฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ โดยแยกเป็น 
- คา่ตอบแทน คา่จา้งพเิศษ คา่ลว่งเวลาสาํหรบั
แพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
- คา่จดัอบรมทางดา้นสาธารณสขุใน 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่
ผูป้ระกอบการในงานสขุาภบิาลอาหาร , กลุม่ดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพ และกลุม่เสีย่ง เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จดัสถานที ่คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง   
คา่เครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง   
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2,4) 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตาม 
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
เชน่  คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ตอบแทนวทิยากร   
คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่ของขวญัของรางวลั  
คา่จา้งเหมาจดัทาํเกียรตบิตัร คา่จดันิทรรศการ  
คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดโครงการ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุุปกรณ์  คา่จา้งเหมาบรกิารและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 49 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการสรา้งจติสาํนึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม จดักจิกรรมรณรงค์  
และศกึษาดงูาน ใหแ้กผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คา่จดัสถานที ่ 
คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 41 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่5  ) 
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 งานศนูย์บรกิารสาธารณสุข รวม 84,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 61,000 บาท 

   คา่สาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 48,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา

มเิตอร์ไฟฟ้าศนูย์บรกิารสาธารณสขุ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ภายในประเทศ (ในศนูย์บรกิาร
สาธารณสขุ) และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้
บรกิาร เชน่คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์  
คา่บาํรุงรกัษาสาย ฯลฯคาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 8,000 บาท 

      
  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต 

คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 23,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 23,000 บาท 

   ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบดจิติอลพรอ้มทีว่ดัสว่นสงู จาํนวน 23,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบดจิติอล พรอ้ม 
ทีว่ดัสว่นสูง จาํนวน 1 เครือ่ง มคีณุลกัษณะดงัน้ี      
                      
-เป็นเครือ่งช ั่งน้ําหนกัเป็นแทน่แบบดจิติอล ทีม่วีดัสว่นสูง
ในตวั   
-สามารถช ั่งน้ําหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 200  
กโิลกรมั                     
-สามารถช ั่งไดล้ะเอยีดไมน้่อยกวา่  
100 กรมั                          
-วดัสว่นสงูไดอ้ยา่งน้อยระหวา่ง  80-200   
เซนตเิมตร               
-สามารถวเิคราะห์คา่ดชันีมวลกาย
(Body  Mass Index : BMI)  
เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 งานโรงฆา่สตัว์ รวม 9,500,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 9,500,000 บาท 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 9,500,000 บาท 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

    
โครงการกอ่สรา้งโรงฆา่สตัว์เทศบาลตาํบลประโคนชยั จาํนวน 9,500,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่กอ่สรา้งโรงฆา่สตัว์ เทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล   
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4)  
(กองสาธารณสขุฯ) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน รวม 1,590,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,465,400 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,465,400 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,313,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจาํปีใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองสวสัดกิาร
สงัคม  จาํนวน 4  อตัรา คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 67,200 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัพนกังาน
ผูไ้ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดือน
และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนราย
เดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยูเ่ดมิ,เงนิ
เพิม่การครองชีพช ั่วคราวและเงนิทีป่รบัเพิม่สาํหรบัคณุวุฒิ
ทีก่.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลรบัรอง
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองสวสัดกิารสงัคมคาํนวณ
ต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 85,200 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารคาํนวณต ัง้จ่าย

ไวต้ลอดปีงบประมาณ       

  งบดาํเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 30,000 บาท 

      

  เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  ของกอง
สวสัดกิารสงัคม ถือปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารในการ
ปฏบิตังิานของกองสวสัดกิารสงัคมเชน่ คา่เขา้ปกเย็บเลม่
เอกสาร คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่เชา่ทรพัย์สนิ
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆคา่จา้งเหมาบรกิาร  
ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ
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อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาลทีส่งักดักองสวสัดกิารสงัคมเชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่เชา่ที ่พกั คา่พาหนะ คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ  
และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนาตามแผน 
การฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่กรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรมของ
สาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดัและตามโครงการความรว่มมือกบั
สถาบนัการศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆตามคาํส ั่งและตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ
ของกองสวสัดกิารสงัคม ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559  
และหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 35,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  เชน่ กรรไกรตรา
ยาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก 
ตะแกรงวางเอกสาร  กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ 
กาวไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง  
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ   แบบซีดรีอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน  
2559 และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 410,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 410,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 410,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั 

จาํนวน 40,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานจดัเก็บ 

ขอ้มลูพ้ืนฐานในดา้นตา่งๆของเขตเทศบาลตาํบล       
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ประโคนชยั จาํนวน 16 ชุมชน เชน่ คา่แบบสาํรวจ
คา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมผูจ้ดัเก็บขอ้มลูคา่ออกสาํรวจ
จดัเก็บขอ้มูลคา่บนัทกึและประมวลผลขอ้มูลคา่วสัดุ
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันา 
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 และสอดคล้อง  
B-CM Model ขอ้ที ่2) 
 
 
 

    
โครงการจดัทาํแผนชุมชน จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัทาํแผนชุมชนเพือ่สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัทาํทบทวนแผน
ชุมชน เชน่คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ 
คา่จดัเตรียมสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
แผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 51 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่9) 

      

    
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงตอ่สตรีและ
บคุคลในครอบครวั 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงตอ่สตรีและบคุคล 
ในครอบครวั เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จดั
นิทรรศการคา่เงนิรางวลั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม
แผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 47 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหมโ่ดยยดึ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมการเกษตรตามแนว
พระราชดาํรเิชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรม คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท  
0891.4/ว 1659 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553 (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่3) 

      

    
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชน 

จาํนวน 30,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
อบรมพฒันาศกัยภาพคณะทาํงานศนูย์พฒันาครอบครวัใน
ชุมชนตาํบลประโคนชยั เชน่ คา่จดัเตรียม
สถานที ่คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
อบรม คา่อาหาร คา่อาหารว่าง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จดันิทรรศการคา่เงนิรางวลั คา่จา้งเหมาบรกิาร
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.
2560-2562 หน้า 45  และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้
ที ่2,9) 

      

    
โครงการอบรมและศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
คณะกรรมการชุมชน 

จาํนวน 200,000 บาท 

        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตามโครงการอบรมและ       
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ศกึษาดงูานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาล  เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธีิ
เปิด-ปิดการอบรม คา่ตอบแทนวทิยากรคา่อาหาร  
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะคา่เชา่ ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 51  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่9) 
 
 

    
โครงการอบรมอาชีพการทาํขนมหวาน จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิอาชีพการทาํ 
ขนมหวานใหแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดั
อบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
อบรมคา่จดัเตรียมสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์ในการจดัอบรม และคา่ใชจ้่าย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 44 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่3) 

      

    
โครงการอบรมอาชีพการทาํอาหารคาว จาํนวน 15,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิอาชีพการ
ทาํอาหารคาว ใหแ้กป่ระชาชนในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดั
อบรม คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
อบรมคา่จดัเตรียมสถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่คา่วสัดอุุปกรณ์ในการจดัอบรม และคา่ใชจ้่าย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 44 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่3) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 340,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 340,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 340,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการจดังานวนัผูส้งูอายุ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
จดังานวนัผูส้งอายุในเขตเทศบาล เชน่ คา่จดัเตรียม
สถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการอบรมคา่ตอบแทน
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 45 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเครือ่งอปุโภค
บรโิภคใหผู้ด้อ้ยโอกาสหรือมอบเงนิสงเคราะห์และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิ
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/6750 ลงวนัที ่ 
23 สงิหาคม 2548  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0313.4/ว 3050 ลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2543 และ
ระเบยีบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารวา่ดว้ยการ
สงเคราะห์ครอบครวัผูม้รีายไดน้้อยและผูไ้รท้ีพ่ึง่
พ.ศ. 2552 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง   
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่6) 

      

    
โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ จาํนวน 250,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานตามโครงการ
พฒันาสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุในเขต
เทศบาล เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด
การอบรมคา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง  
คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่จา้งเหมายานพาหนะ   
คา่เชา่ทีพ่กัคา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 45 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่6) 
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แผนงานการศกึษา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 4,821,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,227,000 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,227,000 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,807,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีส่งักดักองการศกึษา  จาํนวน   
5  อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 60,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร คาํนวณต ัง้จา่ย

ไวต้ลอดปีงบประมาณ         

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 324,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป ที่

สงักดักองการศกึษา   จาํนวน  3  อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไว้
ตลอดปีงบประมาณ 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 36,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป ที่

สงักดักองการศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ       

  งบดาํเนินงาน รวม 2,492,600 บาท 

   คา่ตอบแทน รวม 104,600 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
(เงนิรางวลัประจาํปี) สาํหรบัพนกังานเทศบาล  พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ของกองการศกึษา ถือปฏบิตัติามกฏหมายและ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนงัสอืส ั่งการ 
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ หรือคา่อาหารทาํการนอกเวลาใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บัคาํส ั่ง
ใหม้าปฏบิตังิานเรง่ดว่นนอกเวลาราชการอนัเป็นภารกจิ
หน้าทีข่องกองการศกึษาตามระเบยีบของทางราชการ 

      

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 34,600 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังาน

เทศบาลทีส่งักดักองการศกึษา ผูม้สีทิธติามระเบยีบของทาง
ราชการ 

      

   คา่ใชส้อย รวม 1,798,000 บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 1,598,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เป็น
คา่ใชจ้า่ยในลกัษณะตา่งๆ ประกอบดว้ย     
- รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารท ั่วไป เชน่ คา่เขา้ปกเย็บ
เลม่เอกสาร คา่รบัหนงัสอืพมิพ์ คา่วารสาร และคา่ใช้จา่ย
อืน่ๆ เชน่ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่
เชา่ทรพัย์สนิ คา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิ หรือ
พสิจูน์สอบสวนหรือตรวจสอบเน้ือทีเ่กีย่วกบัที่
สาธารณประโยชน์  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน
ตา่งๆ  ฯลฯ  
                                             
- คา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งเหมาแรงงาน หรือจา้งเหมา
บคุคลภายนอก เพือ่จา้งเหมาบรกิารสอน จา้งเหมาบรกิารทาํ
ความสะอาด และความเรียบรอ้ย    ภายในโรงเรียนเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรของพนกังาน
เทศบาล พนกังานครูเทศบาล พนกังานจา้ง ทีส่งักดักอง
การศกึษา เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่เชา่ทีพ่กั คา่พาหนะ 
คา่ลงทะเบยีน  ฯลฯ คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา
ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิน่
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ตามโครงการฝึกอบรม
ของสาํนกังานทอ้งถิน่จงัหวดั และตามโครงการความ
รว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและของสถาบนัอืน่ๆ ตามคาํส ั่ง
และตามระเบยีบของทางราชการ และ คา่ใชจ้า่ย ในการเขา้
รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิทีไ่ดร้บั
ถา่ยโอนจากสว่นราชการทีม่ีภารกจิถา่ยโอนร่วมกนัจดั
อบรม ตามคาํส ั่งและตามระเบยีบของทางราชการ 

      

    
โครงการจดัหาหนงัสอืและสือ่สิง่พมิพ์ประจาํหอสมดุเทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาหนงัสอืและสิง่พมิพ์
ตา่งๆ ประจาํหอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 18 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบาํรุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตทิีอ่ยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ 
ของกองการศกึษา  ถือปฏบิตัติามหนงัสือดว่นมาก ที ่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559  
และหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่วสัด ุ รวม 145,000 บาท 

   วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  เชน่  พระบรม 

ฉายาลกัษณ์ กรรไกร ตรายาง ทีเ่ย็บกระดาษขนาด       
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เล็ก  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  กระดาษ ปากกา ดนิสอ
ยางลบ กาว ไมบ้รรทดั ซองเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร  
แฟ้มเสนอเซ็น ธงชาต ิ ธงตราสญัลกัษณ์ ฯลฯ ถือปฏบิตั ิ
ตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสืออืน่ทีส่ ัง่การเกีย่วขอ้ง 

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ เครือ่งวดั
กระแสไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  
สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์   แบตเตอรีว่ทิยุสือ่สาร   
ฯลฯ  
ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั  เชน่   
ชุดกาแฟ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น้ําจานรอง กระจก
เงา ถาด มดี กระตกิน้ํารอ้น ถงัแกส๊  ผงซกัฟอก น้ํายาดบั
กลิน่ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทาํความสะอาด แปรงลา้งหอ้งน้ํา  
ไมป้ดัฝุ่ น ไมก้วาด เขง่ ผา้ปูโตะ๊ น้ําจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  
ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสือ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการ 
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 10,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ   
คอ้น คมี จอบ เสยีม ขวาน สวา่น เลือ่ย  น้ํามนัทาไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ีตะปู  ปนูซเิมนต์ ทราย อฐิหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง  ทอ่ตา่งๆ ฯลฯ ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 5,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่   
เชน่ น้ํามนัดเีซล น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนักา๊ด แกส๊หุงตม้  
น้ํามนัจารบี ถา่น น้ํามนัเครือ่ง ฯลฯ ใชก้บัรถยนต์  
ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื 
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน  
2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

      

   วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เชน่ แผน่หรือ
จานบนัทกึขอ้มลู  เทปบนัทกึขอ้มลู ตลบัหมกึ  กระดาษ
ตอ่เน่ือง สายเคเบลิ  แป้นพมิพ์ เมาส์ แผน่กรองแสง  
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ   แบบซีดรีอม  
แบบฮาร์ดดสิต์ เป็นตน้ ฯลฯ ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2559  
และหนงัสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่สาธารณูปโภค รวม 445,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 400,000 บาท 
        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลอดจนคา่บาํรุงรกัษา       
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มเิตอร์ไฟฟ้า ซุม้เฉลมิพระเกียรต ิหอสมดุเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั และสนาม
กีฬาอเนกประสงค์หนองระแซซนั คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอด
ปีงบประมาณ  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสอื
ส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศใน
หอสมดุเทศบาลตาํบลประโคนชยั โรงเรียนเทศบาลตาํบล
ประโคนชยั และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  
เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บาํรุงรกัษา
สาย ฯลฯ คาํนวณต ัง้จา่ยไว้ตลอดปีงบประมาณ 
 

      

   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 25,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต  
คา่โทรสาร และคา่สือ่สารอืน่ๆ ในหอสมดุเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั และโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั   
คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 102,000 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 102,000 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ จาํนวน 60,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีเ้ลคเชอร์ แบบตวัเดีย่ว  
จาํนวน 60 ตวั จดัซ้ือใหก้บัหอสมดุเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั  เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ของสาํนกังบประมาณและมคีวาม
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
และใหบ้รกิารประชาชน ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือใน
ทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552   
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56) 

      

   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั พีซี จาํนวน 42,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ออลอนิ
วนั พีซี  จาํนวน 3 เครือ่ง มคีณุลกัษณะพ้ืนฐาน ดงัน้ี    
หน่วยระมวลผล  :   Intel Core Pentium N3700 
 (2M Cache,1.6 GHz UP to 2.40 GHz) 
หน่วยความจาํ  :  4GH DDR3 (4GBX1) 
ฮาร์ดดสิก์  :  1TB 7200 rpm 
เครือ่งอา่นแผน่ออฟตคิอล  :   DVD SuperMulti  
Double Layer Drive  
การเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  : Integratd 
LAN 10/100/1000, Wireless 802.11AC + BT 4.0 
กลอ้ง  :  720P (1MP) 
หน่วยแสดงผลกราฟิค  : Integrated Graphics 
การเชือ่มตอ่  :  6-in-1 card reader  
Microphone/Headphone Combo 2 x USB 3.0, 2 x
 USB 2.0, HDMI-out  
จอแสดงผล  : 19.5” FHD (1920 x 1080) 
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ระบบปฏบิตักิาร  :  Windows  10 Home Standard 
เมา้ท์และคย์ีบอร์ด   
เป็นครุภณัฑ์ทีอ่ยูน่อกราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกาํหนด แต่
มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือเพือ่บรกิารประชาชนในหอสมดุ
เทศบาลตาํบลประโคนชยั  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  
0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552 (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  58 ) 
 
 

 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 19,769,010 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,283,200 บาท 

   เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,283,200 บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 959,200 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล พนกังานครูเทศบาล ทีส่งักดักอง
การศกึษา  จาํนวน  5  อตัรา  คาํนวณต ัง้จา่ยไวต้ลอด
ปีงบประมาณ  จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจาก 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
ที ่มท 0809.4/ว 1199 ลงวนัที ่16 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 42,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะใหก้บัพนกังานเทศบาล/
พนกังานครูเทศบาล ทีม่สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบของทาง
ราชการ  จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
ที ่มท 0809.4/ว 1199 ลงวนัที ่16 มถิุนายน 2559  
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 246,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ  จาํนวน  1  อตัรา และพนกังานจา้งท ั่วไป   
จาํนวน  1  อตัรา ทีส่งักดักองการศกึษา คาํนวณต ัง้จา่ย 
ไวต้ลอดปีงบประมาณ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรร
จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติามหนงัสอื
ที ่มท 0809.4/ว 1199 ลงวนัที ่16 มถิุนายน 2559 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จาํนวน 36,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองการศกึษา คาํนวณต ัง้
จา่ยไวต้ลอดปีงบประมาณ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืที ่มท 0809.4/ว 1199 ลงวนัที ่16 มถิุนายน 2559 
หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

      

  งบดาํเนินงาน รวม 7,315,010 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 1,710,110 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก จาํนวน 17,000 บาท 
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  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิ
สนุก เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลัหรือเงนิ
รางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22  และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาสงัคม ศาสนาและวฒันธรรม จาํนวน 14,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม เชน่  คา่ตอบแทน
กรรมการ คา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรติ
บตัร คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่ใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า  22  และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี จาํนวน 14,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่
ของรางวลัหรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 22 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาความรูร้อบตวั จาํนวน 12,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
ความรูร้อบตวั เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์  
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  
หน้า 22 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาไทย จาํนวน 16,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาไทย เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลัหรือ
เงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ย 
ในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาภาษาองักฤษ จาํนวน 14,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาองักฤษ เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์  
คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  
หน้า  21  และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการแขง่ขนัตอบปญัหาวทิยาศาสตร์ จาํนวน 16,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัแขง่ขนัตอบปญัหา

วทิยาศาสตร์ เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลัหรือ
เงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยใน
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การประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

    
โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิเชน่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่เชา่โตะ๊-เกา้อี ้คา่จดั
นิทรรศการ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่ของ
รางวลั คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์  และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 47 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่2) 
 

      

    
โครงการตดิต ัง้อนิเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ adsl/wifi จาํนวน 20,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยระบบAsymmeteic  Digital  Sub-
scriber Line : ADSL  และ
ระบบ Wircless Fidelity : Wifi  สาํหรบัหมายเลขทีต่ดิต ัง้
ไวป้ระจาํโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี จาํนวน 17,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัประกวดวาดภาพ 
ระบายสี เชน่  คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ของรางวลัหรือ 
เงนิรางวลั คา่จดัทาํเกียรตบิตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ย 
ในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2) 

      

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 1,470,110 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนันกัเรียน
โรงเรียน ทต.ปช    จาํนวน764,000 บาท 
สาํหรบัเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ืออาหารกลางวนัใหแ้ก่
นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
(ต ัง้รองรบัเงนิอดุหนุน นกัเรียน 161 คนๆละ 20  
บาท จาํนวน 200 วนั เป็นเงนิ 644,000.- บาท เทศบาล
ตาํบลประโคนชยั ต ัง้สมทบเพิม่ 60 คนๆละ 20 บาท  
จาํนวน 100 วนั เป็นเงนิ 120,000.- บาท) 
 
2 .คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา   
จาํนวน  20,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสูตรทางการ
ศกึษาโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยัเชน่ คา่วสัดุจดัทาํ
เอกสารหลกัสตูรสถานศกึษา คา่วทิยากร คา่อาหารวา่ง
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน  จาํนวน 
100,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่พฒันาหอ้งสมดุโรงเรียนเทศบาลตาํบล
ประโคนชยัคา่จดัซ้ือหนงัสือเขา้หอ้งสมดุและอปุกรณ์เพือ่ให้
นกัเรียนไดศ้กึษาคน้ควา้ตามหลกัสตูรและแผนการเรียน
การสอนตามหลกัการปฏรูิปการศกึษา เชน่การจดัหาหนงัสอื
ประจาํหอ้งสมุด วสัดุอปุกรณ์ประจาํหอ้งสมดุสือ่ประจาํ
หอ้งสมดุตามความจาํเป็นพ้ืนฐาน 
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4. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียน   
จาํนวน  50,000 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้อง
โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยัเชน่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่จดัทาํเอกสาร คา่อาหารวา่ง คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5. คา่ใชจ้า่ยในรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา   
จาํนวน 21,000 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยา 
เสพตดิ ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั 
 
6. คา่ใชจ้า่ยในศนูย์การเรียนรูป้ฐมวยั  
จาํนวน 50,000 บาท 
     สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในศนูย์การเรียนรูป้ฐมวยั เทศบาล
ตาํบลประโคนชยั 
 
7. คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)  
จาํนวน 275,900 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) ระดบั
อนุบาลศกึษาและระดบัประถมศกึษา 
 
8. คา่หนงัสอืเรียนจาํนวน 36,180 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่หนงัสอืเรียน ระดบัอนุบาลศกึษาและ
ระดบัประถมศกึษา 
 
9. คา่เครือ่งอุปกรณ์การเรียนจาํนวน 34,290 บาท 
       สาํหรบัเป็นคา่อุปกรณ์การเรียนระดบัอนุบาลศกึษาและ
ระดบัประถมศกึษา  .  
 
10. คา่เครือ่งแบบนกัเรียนจํานวน 48,960 บาท 
      สาํหรบัเป็นคา่เครือ่งแบบระดบัอนุบาลศกึษาและระดบั
ประถมศกึษา 
 

      

  11 . คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
จาํนวน 69,780 บาท 
       คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน ระดบัอนุบาล
ศกึษา และระดบัประถมศกึษา  
 
หมายเหต ุ"ท ัง้น้ี ขอ้ 1-11 จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการ
จดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่" ถือปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุที ่มท 0893.3/
ว 3194 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 19-21 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่2)   
 

      

   คา่วสัด ุ รวม 5,604,900 บาท 

   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 5,604,900 บาท 
        โครงการสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม)       
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จาํนวน   5,604,900.- บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ อาหารเสรมิ (นม) ประเภทวสัดุ
สิน้เปลือง เชน่ นม ใหน้กัเรียนในโรงเรียนเทศบาลและ
โรงเรียนในสงักดั สพป.บร.2 ดงัน้ี 
1. โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั จาํนวน  308,510.-
 บาท 
2. โรงเรียนอนุบาลประโคนชยั จาํนวน 2,427,830.-  บาท 
3. โรงเรียนประโคนชยัวทิยา จาํนวน   2,272,620.-  บาท 
4. โรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์บาํรุง)  
จาํนวน  595,940.- บาท 
ท ัง้น้ี จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0893.3/ว 3194 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 19 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้
ที ่4 ) 
 

  งบลงทุน รวม 114,800 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 114,800 บาท 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

    
คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จาํนวน 11,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  
จาํนวน 2 หลงั เป็นครุภณัฑ์ทีไ่มม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ของสาํนกังบประมาณและมคีวามจาํเป็น
ทีจ่ะตอ้งจดัซ้ือเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใน
โรงเรียนเทศบาลตาํบลประโคนชยั ตามราคาทีเ่คยจดัซ้ือใน
ทอ้งถิน่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552 (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56) 

      

    
คา่จดัซ้ือโตะ๊เกา้อีน้กัเรียนระดบัประถมศกึษา (มอก.) จาํนวน 94,800 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือ โตะ๊ เกา้อี ้นกัเรียนระดบัประถม
ศกึษา  ประกอบดว้ย                    
-โตะ๊ขนาดความกวา้ง 400 มม.x ยาว 600 มม.
x สงู 670 มม. 
-เกา้อีน้กัเรียน กวา้ง 370 มม.x ยาว 380 มม.x
สงู 380 มม.(พ้ืนรองนั่ง) 685 มม.(ขอบบนพนกัพงิ)  

สว่นทีเ่ป็นไม ้: ไมท้ีใ่ชผ้า่นการอบแหง้อดัน้ํายากนั
ปลวก มอด วสัดเุป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1494-
2541 และ1495-2541 ทาํสดีว้ยแลกเกอร์ชนิดNON-
TOXIC ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่รา่งกายเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
สว่นทีเ่ป็นเหล็ก:ใชท้อ่เหล็กกลา้ผา่นการทดสอบตาม มอก.
107 ทาํสดีว้ยการชุบซงิค์ฟอสเฟต พน่สฝีุ่ นอบความรอ้นไม่
มสีว่นผสมของสารระเหย เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  
จาํนวน 60 ชุดๆ ละ 1,580 บาท  เป็นเงนิ  94,800  บาท  

เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดตามมอก.1494-2541  : โตะ๊
เรียน และ มอก.1495-2541 : เกา้อีเ้รียน  (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57) 
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   ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

    
คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอล อ ีด ี(LED TV) จาํนวน 9,000 บาท 

      

  สาํหรบัเป็นคา่จดัซ้ือ
โทรทศัน์ แอล อ ีด ี(LED TV) จาํนวน 1 เครือ่ง ระดบั
ความละเอยีดจอภาพ 1366 x 768 พกิเซล จอภาพขนาด
ไมน้่อยกวา่ 32 นิ้ว แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED  
Backlight   ชอ่งตอ่ HDMI ไมน้่อยกวา่ 2 ชอ่งสญัญาณ  
เพือ่การเชือ่มตอ่สญัญาณภาพและเสยีง ชอ่งตอ่ USB ไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่งสญัญาณ รองรบัไฟล์ ภาพ เพลงและ
ภาพยนต์ มชีอ่งการเชือ่มตอ่แบบ AV ,  
DVD Component มชีอ่งตอ่ Digital tuner (DVB -
 T2) เป็นครุภณัฑ์ทีม่กีาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ของสาํนกังบประมาณ มคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือ
เพือ่พฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตาํบล 
ประโคนชยั (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 57)    
                     

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 11,056,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 11,056,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 11,056,000 บาท 

      

  1. อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชยั  
จาํนวน 5,068,000.-บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนั จดัสรรใหเ้ด็ก
เล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
 
2. อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัวทิยา 
จาํนวน 4,744,000.- บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนั จดัสรรใหเ้ด็ก
เล็ก - ประถมศกึษาปีที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
 
3. อดุหนุนโรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์บาํรุง)  
จาํนวน  1,244,000.- บาท  สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุน
อาหารกลางวนั จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก - ประถมศกึษาปี
ที ่6 ระยะเวลา 200 วนั 
 ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 และหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0893.3/ว 3194 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2558 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (บรรจุในแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 18  และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่4) 
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 งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั รวม 200,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 200,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ  เชน่  
คา่ใชจ้า่ยในการจดัซุม้เฉลมิพระเกียรต ิคา่ตกแตง่
สถานที ่คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลย
เดช (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50  
และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนีินาถ 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ 
เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัซุม้เฉลมิพระเกียรต ิ คา่ใชจ้า่ย 
ในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนีินาถ  (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 50 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่1) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 700,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 520,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 520,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการแขง่ขนักีฬาเซปคัตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาเซปคั
ตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิด
การแขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  
คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั  คา่วสัดุ
อปุกรณ์กีฬาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-
2562 หน้า 27 และสอดคล้อง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา
บาสเกตบอล เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการแขง่ขนั  
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  คา่ตอบแทน
กรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั  คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬา
ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตลุงคพั จาํนวน 40,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา 
เปตองตลุงคพั เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
แขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  คา่ตอบแทน
กรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั  คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬา
ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  26 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลเทศบาลตา้นยาเสพตดิ จาํนวน 100,000 บาท 

      
  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาฟุตซอล

เทศบาลตา้นยาเสพตดิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิเปิด-ปิดการ
แขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  คา่ตอบแทน
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กรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ยรางวลั  คา่วสัดุอปุกรณ์กีฬา
ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 28 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4) 

    
โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน  
หนองระแซซนัคพั 

จาํนวน 100,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซนัคพั เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธีิ
เปิด-ปิดการแขง่ขนั คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่
เครือ่งดืม่  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จดัซ้ือถว้ย
รางวลั  คา่วสัดอุุปกรณ์กีฬาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 27 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่4) 
 
 
 

      

    
โครงการสง่นกักีฬาเทศบาลตาํบลประโคนชยัรว่มแขง่ขนักีฬา จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่ทีมนกักีฬาตวัแทน
เทศบาลตาํบลประโคนชยัเขา้รว่มแขง่ขนัเชน่ คา่เบีย้เล้ียง
นกักีฬาและเจา้หน้าที ่คา่จา้งถา่ยรูปประวตันิกักีฬาคา่
เครือ่งแตง่กาย คา่ยาและเวชภณัฑ์ คา่อาหารบาํรุง
รา่งกาย  คา่น้ํามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  คา่จา้งเหมา
ยานพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ตลอดจนคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการเก็บตวัฝึกซอ้มและสง่นกักีฬาและ
เจา้หน้าทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัดงักลา่ว (ตามแผนพฒันา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  25 และสอดคลอ้ง B-
CM Model ขอ้ที ่4) 

      

  งบเงนิอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 180,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 180,000 บาท 

      

  1.อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัพทิยาคมสาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสภีายใน  
จาํนวน 30,000.-บาท 
 
2. อดุหนุนโรงเรียนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ์สาํหรบัจา่ยเป็น
เงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสภีายใน จาํนวน
30,000.-บาท 
 
3. อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชยัสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสภีายใน จาํนวน20,000.-
บาท 
 
4. อดุหนุนโรงเรียนประโคนชยัวทิยาสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสภีายใน จาํนวน 20,000.-
บาท 
 
5. อดุหนุนโรงเรียนวดัแจง้ (เศยีรครุุราษฎร์บาํรุง)สาํหรบั
จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาสีภายในจาํนวน
20,000.-บาท 
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(ขอ้ 1-5 (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562  
หน้า 26 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4)  
 
6. อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชยั  
จาํนวน 60,000.-บาท 
 
6.1 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬา
ฟุตบอลประเพณีจงัหวดับุรีรมัย์ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชสยามมงกฎุราชกุมาร คร ัง้
ที ่26 ประจาํปี 2560 จาํนวน 30,000.- บาท 
 
6.2 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการแขง่ขนักีฬาชงิ
ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรม
ราชกุมารี (ประโคนชยัเกมส์ คร ัง้ที ่14) ประจาํปี 2560  
จาํนวน 30,000.- บาท 
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่4)  ปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และหนงัสือกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 
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 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 1,180,000 บาท 

  งบดาํเนินงาน รวม 1,130,000 บาท 

   คา่ใชส้อย รวม 1,130,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ       

    
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีลอย
กระทงเชน่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่เชา่เต็นท์  
เวท ีคา่เครือ่งเสยีง คา่อาหารคา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่  
คา่จา้งมหรสพการแสดง คา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลั   
คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ย
ในการประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จาํนวน 200,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีสงกรานต์
เชน่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ  คา่อาหารคา่อาหาร
วา่ง คา่เครือ่งดืม่ คา่จา้งมหรสพการแสดง คา่ของรางวลั
หรือเงนิรางวลั  คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่คา่เชา่
เต็นท์ เวท ีคา่วสัดอุุปกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 24 และสอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้
ที ่1) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา จาํนวน 700,000 บาท 

      

  สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษาเชน่ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่อาหาร  
คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่คา่จา้งมหรสพการแสดง คา่ของ
รางวลัหรือเงนิรางวลั คา่ใชจ้า่ยในการตกแตง่สถานที ่  
คา่เชา่เต็นท์ เวท ี คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วขอ้ง  
(ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 24 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 

      

    
โครงการสง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา จาํนวน 30,000 บาท 

        สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมอบรมปฏบิตัิ       
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ธรรมหรือจดักจิกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาเชน่ วนั
มาฆบชูา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบชูา วนัออก
พรรษา วนัขึน้ปีใหม ่ฯลฯ โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือธงเสมาธรรมจกัร  คา่วสัดอุุปกรณ์
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้า 23 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 50,000 บาท 

      

  1 อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอประโคนชยั  
จาํนวน 40,000.-บาท 
1.1 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการ งานเทศกาล 
ขา้วมะลหิอม ปลาจอ่มกุง้ชมทุง่นกประโคนชยั  
ประจาํปี 2560  จาํนวน  30,000.- บาท  
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25  และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1) 
 
1.2 สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการสง่เสรมิงานรฐั
พธีิและงานสาํคญัทางราชการประจาํปี 2560  
จาํนวน 10,000.- บาท  
(ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  53 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1)  
 
2. อดุหนุนสาํนกังานจงัหวดับรีุรมัย์ จาํนวน 10,000.-
 บาท 
สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังานอนุรกัษ์
ประเพณีวฒันธรรมเมอืงบรีุรมัย์(งานสถาปนาเมอืงแปะ) 
 (ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24 และ
สอดคลอ้ง B-CM Model ขอ้ที ่1,6) 
ขอ้ 1- ขอ้ 2 ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2559 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน  
2559 หรือหนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 20,000 บาท 

  งบเงนิอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

      

  อดุหนุนทีท่าํการปกครองจงัหวดั
บรีุรมัย์ จาํนวน 20,000.-บาทสาํหรบัจา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
โครงการจดังานประเพณีขึน้เขาพนมรุง้ ณ อทุยาน
ประวตัศิาสตร์พนมรุง้ อาํเภอเฉลมิ-พระเกียรตจิงัหวดั
บรีุรมัย์ ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิ
อดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถิุนายน 2559 หรือ
หนงัสอืส ั่งการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ตามแผนพฒันาสามปีพ.ศ.
2560-2562 หน้า 24 และสอดคลอ้ง B-CM Model  
ขอ้ที ่1) 
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลประโคนชัยอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

หมวด 
รับจริง 

ป 2558 

ประมาณการรายรับ  

ป 2559 

ประมาณการรายรับ  

ป 2560 

(1) คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 7,232,053.00 7,000,000.00 7,233,000.00 

(2) คาเชามาตรวัดน้ํา 1,089,135.00 1,050,000.00 1,090,000.00 

(3) ผลประโยชนอ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด 759,234.58 800,000.00 800,000.00 

(4) ดอกเบี้ย 132,193.64 150,000.00 150,000.00 

(5) เงินอุดหนุนหรือเงินชวยเหลืออ่ืนๆท่ีมี

เง่ือนไขตองนํามาตั้งงบประมาณ 

- - - 

รวมรายรับท้ังส้ิน 9,212,616.22 9,000,000.00 9,273,000.00 
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รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลประโคนชัยอําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
 

หมวด 
จายจริง 

ป 2558 

ประมาณการรายจาย  

ป 2559 

ประมาณการรายจาย  

ป 2560 

งบกลาง 210,840.00 304,900.00 314,460.00 

งบบุคลากร 2,098,029.99 2,284,100.00 2,692,040.00 

งบดําเนินงาน 4,697,763.81 5,425,000.00 5,772,500.00 

งบลงทุน 41,779.01 986,000.00 494,000.00 

งบรายจายอ่ืน - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมรายรับท้ังส้ิน 7,048,412.87 9,000,000.00 9,273,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  9,273,000.00  บาท  แยกเปน 

ประเภทคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา  จํานวน 7,233,000.00 บาท 

- ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2559จํานวน 233,000.00 

บาท โดยในปงบประมาณ 2558 จัดเก็บได 7,232,053.00 บาท และ

ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559 จัดเก็บได 

5,503,814.00 บาท จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

   

ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 1,090,00.00 บาท 

- ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2559จํานวน 40,000.00 บาท 

โดยในปงบประมาณ 2558 จัดเก็บได 1,089,135.00 บาท และใน

ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2559  จัดเก็บได 827,915.00 

บาท จึงปรบัประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึน 

   

ประเภทผลประโยชนอ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด จํานวน 800,000.00 บาท 

- ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 

2558 จัดเก็บได 759,234.58  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
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ปงบประมาณ 2559  จัดเก็บได 262,427.00 บาท จึงประมาณการ

รายไวเทาเดิม 

ประเภทดอกเบ้ีย จํานวน 150,000.00 บาท 

- ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2559 โดยในปงบประมาณ 

2558 จัดเก็บได 132,193.64  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ

ปงบประมาณ 2559  จัดเก็บได 64,607.07  บาท จึงประมาณการ

รายไวเทาเดิม 

   

    

 

รายละเอียดรายจายบางรายการท่ีจําเปนตองใชในการบริหารกิจการของเฉพาะการ กิจการประปา 

เทศบาลตําบลประโคนชัยในปงบประมาณ  2560 

 คาใชจายในการบริหารบุคลากร 

 (1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งจายรวมท้ังสิ้น  814,540.00 บาท 

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    42,000.00 บาท 

(3) เงินเพ่ิมตางๆ (ของพนักงาน) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(4) คาจางลูกจางประจํา ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    785,000.00 บาท 

(5) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของลูกจางประจํา) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(6) คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    946,000.00 บาท 

(7) เงินเพ่ิมตาง ๆ (ของพนักงานจาง) ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    104,500.00 บาท 

(8) คาเชาบาน  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(9) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    20,000.00 บาท 

(10) เงินคาชวยเหลือบุตร  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(11) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(12) เงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    20,000.00 บาท 

(13) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    185,460.00 บาท 

(14) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับ

บํานาญ 

ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 

(15) เงินชวยคาครองชีพผูรับ ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    - บาท 
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บํานาญ (ชคบ.) 

 
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    52,000.00 บาท 

(17) เงินชวยคาทําศพ  ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    27,000.00 บาท 

(18) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ ตั้งจายรวมท้ังสิ้น    10,000.00 บาท 

 

  รวมเปนคาใชจายในการบริหารบุคลากรท้ังสิ้น  จํานวน   3,006,500.00 บาท  คิดเปน 

รอยละ  32.42 %  ของรายจายท่ีตั้งจายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงไมเกินรอยละ 40 ตามท่ี

กฎหมายกําหนด (3,006,500 X 100) / 9,273,000 =  32.42  % 

 

ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลประโคนชัย 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น    9,273,000.-   บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง แยกเปน 

งบกลาง   รวม 317,460 บาท 

  งบกลาง   รวม 314,460 บาท 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 52,000 บาท 

  

สําหรับจายสมทบเขากองทุนประกันสังคมถือปฏิบัติตาม พรบ.

ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2558 และ หนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ 

     เงินสํารองจาย จํานวน 50,000 บาท 
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สําหรับจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีจําเปนตามลักษณะและ

รายการดังนี้ 

- เปนคาใชจายในกิจการท่ีมีความจําเปนเรงดวนแตมิไดตั้ง

งบประมาณเพ่ือการนั้นไวและหากไมรีบดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

อาจเกิดความเสียหายแกสวนราชการหรือความเดือดรอนแก

ประชาชนได 

- เปนคาใชจายในกรณีมีเหตุจําเปนหรือกรณีฉุกเฉิน 

เกิดข้ึนโดยมิไดคาดคิดมากอน เชนการชวยเหลือผูประสบภัยหรือ

เพ่ือแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติตางๆ 

- สํารองไวเพ่ิมจายในกิจการท่ีไดตั้งงบประมาณ 

ไวแลว แตไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการได 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ   

 

  

  เงินชวยคาทําศพ จํานวน 27,000 บาท 

    

ในสังกัดกองการประปาท่ีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ

สําหรับจายเปนคาทําศพของพนักงานเจาหนาท่ี หรือ ผูมีสิทธิ

ไดรับตามกฎหมาย 

 

 

 

   

 

  

        

 

  

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 185,460 บาท 

    

สําหรับจายสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ก.บ.ท.)ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยตั้งจายใน

อัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตามงบประมาณท่ัวไป (ไม

รวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน) 

- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ิน

หรือผูมีสิทธิจะไดรับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ินพ.ศ. 2500 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2508 และเงินเพ่ิมบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตาม   
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ความในหมวด 7  แหงระเบียบนี้ 
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กิจการประปา รวม 8,958,540 บาท 

งบบุคลากร รวม 2,692,040 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,692,040 บาท 

 

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 814,540 บาท 

    

สําหรับจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก

พนักงานเทศบาลท่ีสังกัดกองการประปาจํานวน 2 อัตรา คํานวณ

ตั้งจายไว ตลอดปงบประมาณ   

 

  

  เงินประจําตําแหนงผูบริหาร จํานวน 42,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารคํานวณตั้งจายไว

ตลอดปงบประมาณ   

 

  

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 785,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแก

ลูกจางประจําท่ีสังกัดกองการประปาจํานวน 4 อัตรา   

 

  

 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 946,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน 2 อัตราและพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 6 อัตรา ท่ีสังกัด

กองการประปา   

 

  

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 104,500 บาท 

    

สําหรับจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ท่ีสังกัดกองการประปา   

 

  

งบดําเนินการ รวม 5,772,500 บาท 

  คาตอบแทน รวม 50,000 บาท 

 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล จํานวน 10,000 บาท 

  - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

พนักงานจางตามภารกิจพนักงานจางท่ัวไป ถือปฏิบัติตาม

กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืนฯพ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ี

เก่ียวของ   

 

  

 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
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สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ

คาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาท่ีของกองการ

ประปา ตามระเบียบของทางราชการ   

 

  

 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

  

 

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

และลูกจางประจําท่ีสังกัดกองการประปาผูมีสิทธิตามระเบียบ

ของทางราชการ   

 

  

 

คาใชสอย รวม 340,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 150,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการของกองการ

ประปาไดแก คาเขาปกเย็บเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร 

คาเชาทรัพยสินคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ย

ประกันภัยคาใชจายในการรังวัดเก่ียวกับโฉนดท่ีดิน หรือพิสูจน

สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อท่ีเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน 

คาจางขนสงไปทําการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ําคาจางเหมา

บริการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติตามหนังสือดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาใชจายตางๆเชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา

ของขวัญ รวมท้ังคาบริการและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงานตรวจ

งานทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของซ่ึงรวมตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคลถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.4/ว 2481 ลงวันท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ใหตั้ง

งบประมาณไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณ

ท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู

เงินจายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให   

 

  

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 70,000 บาท 

  

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 70,000 บาท 

  สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน    
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ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจํา พนักงานจาง ท่ีสังกัดกองการประปา เชนคาเบี้ย

เลี้ยงเดินทางคาเชาท่ีพักคาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ และ

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝกอบรมของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดและ 

 

   

   

  

ตามโครงการของสถาบันอ่ืนๆตามคําสั่งและตามระเบียบของทาง

ราชการและคาใชจายอ่ืนๆเชนคาชดใชความเสียหายหรือคา

สินไหมทดแทน คาเบี้ยเลี้ยงพยานและผูตองหาคาพาหนะของ

พยานในคดีแพงและเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางท่ีตองหา

คดีอาญากรณีปฏิบัติราชการฯลฯ 

   

 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม จํานวน 70,000 บาท 

  

สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของกองการ

ประปาถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 

ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของถือ

ปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 

มิถุนายน 2559 และหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 

ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

     คาวัสดุ รวม 3,812,500 บาท 

  วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเชน กรรไกรตรายางท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร

กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบกาว ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟม

เก็บเอกสาร แฟมเสนอเซ็น แบบพิมพตางๆ ฯลฯถือปฏิบัติตาม

หนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 53,000 บาท 
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุเชนโคมไฟฟาพรอม

ขาหรือกานหมอแปลงไฟฟา แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดกระ

ไฟฟาเครื่องวัดแรงดันไฟฟาหลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต 

เบรกเกอรฟวส สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตช

ไฟฟาแผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 

ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวเชนชุดกาแฟ ถวย

ชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรองกระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ํา

รอน ถังแกส ถังรองขยะผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาถูพ้ืน

น้ํายาทําความสะอาด แปรงลางหองน้ํา ไมปดฝุน ไมกวาด เขง 

ผาปูโตะน้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุกอสราง จํานวน 240,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางเชน ไมตางๆคอน คีมจอบ 

เสียม ขวาน สวาน เลื่อยน้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ตะปู

ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง เหล็กเสนทอน้ํา

และอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 64,500 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงเชน ไขควง 

สัญญาณไฟฉุกเฉินยางรถยนต ยางรถมอเตอรไซต สายไมล เพลา

เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) แบตเตอรี่กระจกมองขาง

รถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯใชเปนอุปกรณหรือ

เพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 

27 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท 
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเชน น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันเบนซินน้ํามันกาด น้ํามันเตา ถาน แกสหุงตม น้ํามัน

จารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯเพ่ือใชกับยานพาหนะ เครื่องยนตและ

เครื่องจักรกล ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 

3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,940,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเชน

สารสม คลอรีนปูนขาว โพลีเมอร สารกรองน้ํา คารบอน โพลี-

อะลูมิเนียมคลอไรด โซดาไฟ กรดกํามะถันโซดาแอซ กรดไซโดร

ริก ทรายกรองน้ํา ทรายซิลิคอน กรวดกรองน้ํา ฯลฯถือปฏิบัติ

ตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรเชน บัวรดน้ํา สปริงเกอร 

จานพรวน กรรไกรตัดหญา จอบหมุนพันธุพืช ปุยวัสดุเพาะชํา 

ผาใบหรือพลาสติก ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวอุปกรณ

ในการขยายพันธุพืช ฯลฯ  

 

 

 

ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 

27 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาเผยแพรเชน ขาตั้งกลอง 

เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูปรูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง

อัดขยายเมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพซีดีเพลงพูกัน

และสีกระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท 
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สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายเชน เสื้อรองเทา    บู

ชยาง หมวก ผาปดปาก-จมูก ถุงมือฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 

2536 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติตามหนังสือ

ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจาน

บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกกระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิลแปนพิมพ เมาสแผนกรองแสง เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตางๆ แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสตเปนตน ฯลฯ ถือปฏิบัติ

ตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 

มิถุนายน 2559 และหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

  วัสดุอ่ืนๆ จํานวน 200,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคาจัดซ้ือมิเตอรน้ําชนิดและขนาดตางๆในการ

บริการประชาชนผูตองการใชน้ํา ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ 

ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

หรือหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

 

  

 

คาสาธารณูปโภค รวม 1,570,000 บาท 

      คาไฟฟา จํานวน 1,560,000 บาท 

    

สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงผลิตน้ําประปาท่ีใชในการ

ผลิตน้ําประปาตลอดท้ังปงบประมาณถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 หรือ

หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

   

 

  

     คาโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท 

    

สําหรับเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตคาโทรสาร 

และคาสื่อสารอ่ืนๆคํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ   

 

  

งบลงทุน   รวม 494,000 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 494,000 บาท 

  ครุภัณฑการเกษตร รวม 380,000 บาท 

  คาจัดซ้ือหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ํา (ฟุตวาลว) จํานวน 200,000 บาท 
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สําหรับเปนคาจัดซ้ือหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ํา (ฟุตวาลว) ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 

2  เครื่องและขนาด 10 นิ้ว จาํนวน 3  เครื่องเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ีมท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  (ตามแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.2560-2562 หนา 58) 

     คาจัดซ้ือใบพัดหอยโขงเครื่องสูบน้ํา จํานวน 180,000 บาท 

  

สําหรับเปนคาจัดซ้ือใบพัดหอยโขงเครื่องสูบน้ําขนาด100 แรงมา จํานวน 3 

เครื่อง และขนาด 25 แรงมา จํานวน 2 เครื่องเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552  (ตามแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.2560-2562 หนา 59) 

     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 114,000 บาท 

  คาจัดซ้ือรถจักรยานยนต จํานวน 3 คัน จํานวน 114,000 บาท 

    

สําหรับเปนคาจัดซ้ือรถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา 

จํานวน 3 คันคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและมีความจําเปน 

ท่ีจะตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการ

ประชาชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 

1989   ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 

หนา 59) 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                              

แผนงานงบกลาง รวม 

             
แผนงาน 

  
     งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
             
                 
   

งบกลาง งบกลาง 

คา่ชําระดอกเบี้ย 437,450 437,450 

   เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรผูร้บั
บาํนาญ 25,000 25,000 

   เงนิช่วยพเิศษ 35,000 35,000 

   รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 578,200 578,200 

   เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000 30,000 

   คา่ชําระหน้ีเงนิตน้ 1,639,800 1,639,800 

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 377,800 377,800 

   เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 11,264,400 11,264,400 

   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
(กบท.) 

932,390 932,390 

   สาํรองจา่ย 500,000 500,000 

   เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,630,400 2,630,400 

   เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ 
(ชคบ.) 10,000 10,000 

   รวม 18,460,440 18,460,440 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                                   
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบบุคลากร 

เงนิเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่ง
นายก/รองนายก           180,000 180,000 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่           1,555,200 1,555,200 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรกึษานายกเทศมนตรีนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล 

          207,360 207,360 

เงนิเดือนนายก/รองนายก           725,760 725,760 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก           180,000 180,000 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 900,000   3,239,700 570,000 1,332,000 891,900 6,933,600 

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

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 99,600   358,700 72,000 147,600 105,900 783,800 

เงนิเดือนพนกังาน 1,670,000 1,313,000 2,127,000 2,766,200 621,900 6,622,720 15,120,820 

เงนิวทิยฐานะ       42,000     42,000 

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ     444,200   247,000 410,700 1,101,900 

เงนิประจาํตาํแหน่ง 60,000 85,200 134,400 60,000 18,000 320,400 678,000 

รวม 2,729,600 1,465,400 6,511,600 3,510,200 2,366,500 11,429,200 28,012,500 

 

 



 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนา 142 

 
วนัทีพ่มิพ์ : 20/8/2559  10:55:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       หน้า  1/12 

         
เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                                             
แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความสงบ

ภายใน 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
         

งบดาํเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 20,000         30,000 34,600 7,500 

คา่เบี้ยประชุม                 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

40,000   30,000     100,000 60,000 45,000 

คา่เช่าบา้น                 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ 10,000         40,000 10,000 20,000 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่บรกิาร 200,000   10,000     1,000,000 1,598,000 15,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง
และพธีิการ                 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร 

20,000   40,000     30,000 50,000 30,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาเซปคั
ตะกรอ้เทศบาลตา้นยาเสพตดิ   40,000             

โครงการแขง่ขนักีฬา
บาสเกตบอล   40,000             

โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองต
ลุงคพั   40,000             

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอล
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ   100,000             

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซ
ซนัคพั 

  100,000             

โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์
คดิสนุก             17,000   
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
                                             

แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบดาํเนินงาน 

คา่ตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 23,500 115,600 

คา่เบี้ยประชุม 10,000 10,000 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

270,000 545,000 

คา่เช่าบา้น 138,000 138,000 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 104,500 184,500 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่บรกิาร 529,000 3,352,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิ
การ 220,000 220,000 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

    

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 260,000 430,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาเซปคัตะกรอ้
เทศบาลตา้นยาเสพตดิ   40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอล   40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาเปตองตลุงคพั   40,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตซอลเทศบาล
ตา้นยาเสพตดิ   100,000 

โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอลประเพณี 
7 คน หนองระแซซนัคพั   100,000 

โครงการแขง่ขนัคณิตศาสตร์คดิสนุก   17,000 
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แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ

เขม้แข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานการศกึษา 

แผนงาน
การ

รกัษา
ความ
สงบ

ภายใน 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
         

งบดาํเนินงาน คา่ใช้สอย 

 20,000         30,000 34,600 7,500 

                 

 40,000   30,000     100,000 60,000 45,000 

                 

 10,000         40,000 10,000 20,000 

 200,000   10,000     1,000,000 1,598,000 15,000 

                 

                 

 20,000   40,000     30,000 50,000 30,000 

   40,000             

   40,000             

   40,000             

   100,000             

   100,000             

             17,000   
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แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

  

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา 
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม             14,000     14,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี             14,000     14,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ความรูร้อบตวั             12,000     12,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาไทย             16,000     16,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
ภาษาองักฤษ             14,000     14,000 

โครงการแขง่ขนัตอบปญัหา
วทิยาศาสตร์             16,000     16,000 

โครงการจดักจิกรรมวนั อปพร.               15,000   15,000 

โครงการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาลตาํบลประโคน
ชยั 

    40,000             40,000 

โครงการจดังานประเพณีลอย
กระทง   200,000               200,000 

โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์   200,000               200,000 

โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนพรรษา   700,000               700,000 

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ             100,000     100,000 

โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย                 25,000 25,000 

โครงการจดังานวนัเทศบาล                 25,000 25,000 

โครงการจดังานวนัผูสู้งอายุ         40,000         40,000 

โครงการจดัทาํแผนชุมชน     30,000             30,000 

โครงการจดัหาหนงัสือและสือ่
สิง่พมิพ์ประจาํหอสมุดเทศบาล             100,000     100,000 
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ตาํบลประโคนชยั 

แผนงาน 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม  

             

โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสี             17,000     17,000 

โครงการปรบัปรุงขอ้มูลแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ                 200,000 200,000 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความรุนแรงตอ่สตรีและ
บุคคลในครอบครวั 

    30,000             30,000 

โครงการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

              60,000   60,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั               40,000   40,000 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม ่โดยยดึ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

    50,000             50,000 

โครงการฝึกอบรมการป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้               50,000   50,000 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
สาธารณสุข           70,000       70,000 

โครงการเพิม่พ้ืนทีสี่เขียวรอบ
อุทยานน้ําหนองระแซซนั  (กอง
ช่าง) 

      100,000           100,000 

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           50,000       50,000 

โครงการเลือกต ัง้
นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภา
เทศบาล 

                500,000 500,000 

โครงการวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั ฯ 

            100,000     100,000 

โครงการวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
ฯ พระบรมราชนีินาถ 

            100,000     100,000 

โครงการเวทีประชาคมจดัทาํ                 35,000 35,000 
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แผนพฒันาเทศบาล 

แผนงาน 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

โครงการสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส         50,000         50,000 

โครงการสง่นกักีฬาเทศบาล
ตาํบลประโคนชยัรว่มแขง่ขนั
กีฬา 

  200,000               200,000 

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมทาง
ศาสนา   30,000               30,000 

โครงการสง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ         250,000         250,000 

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ย
การบรหิารสถานศกึษา             1,470,110     1,470,110 

โครงการสรา้งจติสาํนึกในการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม           100,000       100,000 

โครงการอบรมกฏหมายทอ้งถิน่                 20,000 20,000 

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตาํบล    ประโคน
ชยั 

              120,000   120,000 

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
คณะทาํงานศูนย์พฒันา
ครอบครวัในชุมชน 

    30,000             30,000 

โครงการอบรมและศกึษาดูงาน
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน 

                300,000 300,000 

โครงการอบรมและศกึษาดูงาน
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
คณะกรรมการชุมชน 

    200,000             200,000 

โครงการอบรมอาชีพการทาํ
ขนมหวาน     15,000             15,000 

โครงการอบรมอาชีพการ
ทาํอาหารคาว     15,000             15,000 

โครงการอตัลกัษณ์ประโคนชยั                 30,000 30,000 

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000   10,000     220,000 50,000 350,000 310,000 990,000 

คา่วสัด ุ วสัดุเครือ่งแตง่กาย 5,000         60,000   70,000   135,000 
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วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 50,000         120,000   150,000 125,000 445,000 

แผนงาน 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน

ท ั่วไป 
รวม 

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000   20,000     25,000 40,000 15,000 140,000 260,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000         20,000 20,000 15,000 30,000 285,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 75,000         500,000 5,000 200,000 210,000 990,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ               80,000   80,000 

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

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์           400,000   40,000   440,000 

คา่อาหารเสรมิ (นม)             5,604,900     5,604,900 

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

วสัดุกอ่สรา้ง 350,000         100,000 10,000   20,000 480,000 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่                 25,000 25,000 

วสัดุสาํนกังาน 100,000   15,000     30,000 50,000 25,000 230,000 450,000 

คา่สาธารณูปโภค 

คา่บรกิารสือ่สารและ
โทรคมนาคม           8,000 25,000   112,400 145,400 

คา่ไฟฟ้า 100,000         248,000 400,000 60,000 864,000 1,672,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์                 40,000 40,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์           5,000 20,000   40,000 65,000 

รวม 1,340,000 1,650,000 535,000 100,000 340,000 3,246,000 10,007,610 1,407,500 4,906,400 23,532,510 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                               

แผนงานการ
พาณิชย ์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศกึษา แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบลงทุน 

คา่ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน           

คา่จดัซ้ือเกา้อ้ีเลคเชอร์     60,000   60,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ       84,000 84,000 

คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร     11,000   11,000 

คา่จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อ้ีนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
(มอก.)     94,800   94,800 

คา่จดัซ้ือระบบควบคุมประตูดว้ยลายน้ิวมือ       20,000 20,000 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์           

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ออลอนิวนั พีซี     42,000   42,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊สาํหรบังาน
ประมวลผล       42,000 42,000 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิด Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet)       7,900 7,900 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดาํ       7,900 7,900 

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์           

คา่จดัซ้ือเครือ่งช ั่งน้ําหนกัแบบดจิติอลพรอ้มทีว่ดั
สว่นสูง   23,000     23,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่           

คา่จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV)     9,000   9,000 

คา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอีดี       17,000 17,000 

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ           

โครงการกอ่สรา้งโรงฆา่สตัว์ เทศบาลตาํบลประโคน
ชยั 9,500,000       9,500,000 
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รวม 9,500,000 23,000 216,800 178,800 9,918,600 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                             
แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานการศกึษา แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
          
              

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่     12,000 12,000 

เงนิอุดหนุนกจิการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์     20,000 20,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 250,000 11,056,000 10,000 11,316,000 

รวม 250,000 11,056,000 42,000 11,348,000 
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                          

แผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป รวม 

           
แผนงาน 

  
   งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย       
           
               
 งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ 20,000 20,000 

 รวม 20,000 20,000 
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