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เทศบาลตาํบลประโคนชัย 

เขต/อาํเภอ ประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์ 

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

339 หมู่ที@  6 ซอย- ถนนโชคชัย - เดชอดุม แขวง/ตาํบล ประโคนชัย	

เขต/อาํเภอ ประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์ 31140	

      พืFนที@    4.25  ตารางกโิลเมตร 

     ประชากรทัFงหมด 9,884  คน	

     ชาย  4,672  คน	

     หญิง  5,212  คน	

	

	

	

	

ข้อมูล ณ วนัที@  30 มิถุนายน  2562	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 2 

	

คําแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 

              ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลประโคนชัย 

      
               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลประโคนชัย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลตําบลประโคนชัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลประโคนชัยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลงั 
   1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 109,406,010.93 บาท 

    1.1.2 เงินสะสม จํานวน 69,176,777.57 บาท 

    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 39,618,613.76 บาท 

    1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,260,000.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  - โครงการ รวม      -       บาท 

   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 11,252,629.60 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 

   (1) รายรับจริง จํานวน 74,057,530.43 บาท ประกอบดวย 

    หมวดภาษีอากร จํานวน 1,889,626.68 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 467,143.50 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 3,001,267.89 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 151,665.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,915,435.36 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,632,392.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 147,212.28   บาท 

  (3) รายจายจริง จํานวน 52,843,411.90 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 12,610,334.42 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 19,770,726.86 บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน 11,554,050.62 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 352,300.00 บาท 

   งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 8,556,000.00 บาท 

  (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 147,212.28 บาท 

  (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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 3. งบเฉพาะการ  

  ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน   พ.ศ.2562 

    รายรับจริง จํานวน 7,546,703.20 บาท 
    รายจายจริง จํานวน 5,299,743.27 บาท 
    กําไรสะสม จํานวน 2,246,959.93 บาท 
    เงินสะสม จํานวน 13,784,484.57 บาท 
    ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,264,134.37 บาท 
    กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท 
    เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,542,877.43 บาท 
    ทรัพยรับจํานํา จํานวน 0.00 บาท 
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                         คําแถลงงบประมาณ   

                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
      

          รายรับจริง ป  2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 1,895,149.88 1,985,500.00 1,970,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 556,168.50 805,000.00 742,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,229,395.82 3,560,000.00 4,140,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 149,515.00 290,000.00 220,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 5,830,229.20 6,640,500.00 7,072,000.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 41,949,682.34 41,840,000.00 42,495,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

41,949,682.34 41,840,000.00 42,495,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,585,868.00 48,519,500.00 47,433,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

44,585,868.00 48,519,500.00 47,433,000.00 

รวม 92,365,779.54 97,000,000.00 97,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563 

 
จายจากงบประมาณ 
 

      

  งบกลาง 18,668,384.41 20,720,820.00 20,582,350.00 
  งบบุคลากร 26,081,499.25 29,958,580.00 31,264,180.00 
  งบดําเนินงาน 18,039,569.18 24,474,500.00 22,991,070.00 
  งบลงทุน 1,992,630.00 9,806,100.00 9,584,600.00 
  งบรายจายอื่น 15,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 11,827,860.00 12,020,000.00 12,448,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 76,624,942.84 97,000,000.00 96,890,200.00 
รวม 76,624,942.84 97,000,000.00 96,890,200.00 
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รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  

ปีงบประมาณ 2563 
 
ลำดับ
ที่ 

รายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 
งบเทศบาล งบเฉพาะการ กิจการ

ประปา 
(1) เงินเดือนพนักงาน 16,430,980.

00 
บาท 800,900.00 บาท 

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 756,000.00 บาท 60,000.00 บาท 
(3) เงินเพิ่มต่างๆ (ของพนักงาน) 537,600.00 บาท 0.00 บาท 
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1,002,300.0

0 
บาท 917,600.00 บาท 

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ (ของลูกจ้างประจำ) 0.00 บาท 0.00 บาท 
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,094,380.0

0 
บาท 970,100.00 บาท 

(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ (ของพนักงานจ้าง) 684,000.00 บาท 72,000.00 บาท 
(8) ค่าเช่าบ้าน  442,800.00 บาท 0.00 บาท 
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 113,300.00 บาท 30,000.00 บาท 

(10) เงินค่าช่วยเหลือบุตร  0.00 บาท 0.00 บาท 
(11) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 บาท 0.00 บาท 
(12) เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 160,000.00 บาท 50,000.00 บาท 
(13) เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.  991,140.00 บาท 216,600.00 บาท 
(14) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 10,000.00 บาท 0.00 บาท 
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 389,000.00 บาท 52,000.00 บาท 
(16) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,600.00 บาท 2,100.00 บาท 
(17) เงินช่วยค่าทำศพ  40,000.00 บาท 30,000.00 บาท 
(18) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 629,000.00 บาท 20,000.00 บาท 

รวม 29,296,100.
00 

 3,221,500.00  

รวมทั้งสิ้น 32,517,600.00  
 
  รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน 32,517,600.- บาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 30.19  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่
กฎหมายกำหนด  ((32,517,600X 100) / 107,720,200  =  30.19 %) 
 
หมายเหต ุ  (งบประมาณรายจ่ายทั่วไป รวมกับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ) 
                  (96,890,200 + 10,830,000  = 107,720,200) 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

 
         บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบรางเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
        

 
ดาน  ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป    
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,569,400 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4,088,800 

ดานบริการชุมชนและสังคม    
 แผนงานการศึกษา   26,248,570 

 แผนงานสาธารณสุข   11,006,000 

 แผนงานสังคมสงเคราะห   50,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน   144,400 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  2,967,700 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  2,240,000 

ดานการเศรษฐกิจ    
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  11,792,980 

 แผนงานการเกษตร   200,000 

ดานการดําเนินงานอื่น    
 แผนงานงบกลาง   20,582,350 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   96,890,200 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 7,931,320 2,552,100 2,129,980 12,613,400 

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

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,083,000 2,552,100 2,129,980 9,765,080 

งบดําเนินงาน 3,502,000 702,600 623,500 4,828,100 

    คาตอบแทน 262,000 139,600 163,500 565,100 

    คาใชสอย 1,760,000 440,000 340,000 2,540,000 

    คาวัสดุ 560,000 60,000 120,000 740,000 

    คาสาธารณูปโภค 920,000 63,000 0 983,000 

งบลงทุน 52,900 34,000 9,000 95,900 

    คาครุภัณฑ 52,900 34,000 9,000 95,900 

งบรายจายอื่น 20,000 0 0 20,000 

    รายจายอื่น 20,000 0 0 20,000 

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 

    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000 

                                             รวม 11,518,220 3,288,700 2,762,480 17,569,400 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 2,677,000 240,000 0 2,917,000 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,677,000 240,000 0 2,917,000 

งบดําเนินงาน 992,800 0 140,000 1,132,800 

    คาตอบแทน 117,800 0 0 117,800 

    คาใชสอย 470,000 0 0 470,000 

    คาวัสดุ 355,000 0 140,000 495,000 

    คาสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000 

งบลงทุน 39,000 0 0 39,000 

    คาครุภัณฑ 39,000 0 0 39,000 

                                             รวม 3,708,800 240,000 140,000 4,088,800 
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แผนงานการศึกษา 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 2,493,300 1,910,600 4,403,900 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,493,300 1,910,600 4,403,900 

งบดําเนินงาน 2,321,000 8,205,370 10,526,370 

    คาตอบแทน 95,000 0 95,000 

    คาใชสอย 1,738,000 2,443,350 4,181,350 

    คาวัสดุ 155,000 5,762,020 5,917,020 

    คาสาธารณูปโภค 333,000 0 333,000 

งบลงทุน 38,300 214,000 252,300 

    คาครุภัณฑ 38,300 214,000 252,300 

งบเงินอุดหนุน 10,000 11,056,000 11,066,000 

    เงินอุดหนุน 10,000 11,056,000 11,066,000 

                                             รวม 4,862,600 21,385,970 26,248,570 
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แผนงานสาธารณสุข 

                
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 6,601,900 0 0 6,601,900 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,601,900 0 0 6,601,900 

งบดําเนินงาน 2,377,800 520,000 46,000 2,943,800 

    คาตอบแทน 334,800 0 0 334,800 

    คาใชสอย 753,000 520,000 0 1,273,000 

    คาวัสดุ 1,090,000 0 0 1,090,000 

    คาสาธารณูปโภค 200,000 0 46,000 246,000 

งบลงทุน 1,124,300 0 6,000 1,130,300 

    คาครุภัณฑ 1,124,300 0 6,000 1,130,300 

งบเงินอุดหนุน 0 330,000 0 330,000 

    เงินอุดหนุน 0 330,000 0 330,000 

                                             รวม 10,104,000 850,000 52,000 11,006,000 

	

แผนงานสังคมสงเคราะห 
              

งาน 
  

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบดําเนินงาน 30,000 30,000 

     คาใชสอย 30,000 30,000 

 งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 

     เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

                                              รวม 50,000 50,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

              
งาน 

  

งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ รวม งบ 
    
      

        
งบลงทุน 97,400 47,000 144,400 

    คาครุภัณฑ 0 47,000 47,000 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 97,400 0 97,400 

                                             รวม 97,400 47,000 144,400 

	

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 1,682,700 0 1,682,700 

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,682,700 0 1,682,700 

 งบดําเนินงาน 385,000 900,000 1,285,000 

     คาตอบแทน 172,000 0 172,000 

     คาใชสอย 188,000 900,000 1,088,000 

     คาวัสดุ 25,000 0 25,000 

                                              รวม 2,067,700 900,000 2,967,700 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

             
งาน 

  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน 640,000 580,000 0 1,220,000 

    คาใชสอย 640,000 580,000 0 1,220,000 

งบเงินอุดหนุน 170,000 810,000 40,000 1,020,000 

    เงินอุดหนุน 170,000 810,000 40,000 1,020,000 

                                             รวม 810,000 1,390,000 40,000 2,240,000 

	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

              
งาน 

  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 3,045,280 0 3,045,280 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,045,280 0 3,045,280 

งบดําเนินงาน 825,000 0 825,000 

    คาตอบแทน 80,000 0 80,000 

    คาใชสอย 160,000 0 160,000 

    คาวัสดุ 515,000 0 515,000 

    คาสาธารณูปโภค 70,000 0 70,000 

งบลงทุน 35,000 7,887,700 7,922,700 

    คาครุภัณฑ 35,000 0 35,000 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 7,887,700 7,887,700 

                                             รวม 3,905,280 7,887,700 11,792,980 
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แผนงานการเกษตร 

              
งาน 

  

งานสงเสริมการเกษตร รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบดําเนินงาน 200,000 200,000 

     คาใชสอย 200,000 200,000 

                                              รวม 200,000 200,000 

  
 
 
แผนงานงบกลาง 

              
งาน 

  

งบกลาง รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบกลาง 20,582,350 20,582,350 

     งบกลาง 20,582,350 20,582,350 

                                              รวม 20,582,350 20,582,350 

 	

	

	

	



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 15 

	
 

เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

                           โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 60 ,62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตําบลประโคนชัยและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

 
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 107,720,200 บาท 

                      ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 96,890,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
	

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,569,400 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,088,800 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 26,248,570 

  แผนงานสาธารณสุข 11,006,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 144,400 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,967,700 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,240,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,792,980 

  แผนงานการเกษตร 200,000 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 20,582,350 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 96,890,200 
 

   ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 10,830,000 บาท  ดังนี้	

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 608,400 

งบบุคลากร 2,820,600 

งบดําเนินงาน 6,151,000 

งบลงทุน 1,250,000 

รวมรายจาย 10,830,000 
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                               ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบลประโคนชัย 

          ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  
 
 
 

  

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

    
 
 
 
 

 
 

 
 

    

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เห็นชอบ 
 

    

 

 
 
 

  

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

           (นายพีระ  พิมพประสาร) 
 

ตําแหนง   นายอําเภอประโคนชัย ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  

	

	

	

	

	

	

 
(ลงนาม).................................................. 
                      (นายประสงค    พวงไพบูลย) 
      ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 
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วันที่พิมพ : 26/8/2562  13:44:23 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
อําเภอ ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,539,900.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,496,808.75 1,508,064.75 1,500,430.63 1,600,000.00 -99.38 % 10,000.00 

     ภาษีบํารุงทองที่ 4,546.88 4,486.80 4,425.53 4,500.00 -97.78 % 100.00 

     ภาษีปาย 340,878.72 375,613.72 390,293.72 381,000.00 10.24 % 420,000.00 

     อากรการฆาสัตว 23,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,865,942.35 1,888,165.27 1,895,149.88 1,985,500.00     1,970,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 8,982.20 8,409.90 13,628.50 14,000.00 0.00 % 14,000.00 

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 438,060.00 409,210.00 412,870.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 8,070.00 5,420.00 5,440.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3,230.00 3,140.00 2,400.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 144,590.00 72,075.00 93,025.00 140,000.00 -28.57 % 100,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 241,614.75 41,000.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00 

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ 15,800.00 15,500.00 15,200.00 16,000.00 25.00 % 20,000.00 

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

2,100.00 1,900.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,897.50 6,051.00 3,950.00 10,000.00 25.00 % 12,500.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 2,475.00 2,615.00 2,655.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 875,819.45 575,320.90 556,168.50 805,000.00     742,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     คาเชาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 2,223,238.00 2,137,285.00 2,228,570.00 2,420,000.00 23.55 % 2,990,000.00 

     ดอกเบี้ย 1,023,844.65 892,458.32 1,000,825.82 1,140,000.00 0.88 % 1,150,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,247,082.65 3,029,743.32 3,229,395.82 3,560,000.00     4,140,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     เงินที่มีผูอุทิศให 18,500.00 17,500.00 200.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     คาขายแบบแปลน 79,000.00 7,000.00 33,100.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 194,807.00 232,795.00 116,215.00 230,000.00 -30.43 % 160,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 292,307.00 257,295.00 149,515.00 290,000.00     220,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 562,708.68 338,329.50 366,867.78 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 25,823,576.22 26,443,793.51 27,089,409.42 27,000,000.00 1.48 % 27,400,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,060,072.13 3,868,897.59 4,087,376.52 4,000,000.00 2.50 % 4,100,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27,074.45 19,179.30 77,674.41 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภาษีสุรา 2,151,809.06 2,155,555.99 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 4,628,559.04 5,194,636.34 8,198,697.96 8,100,000.00 2.22 % 8,280,000.00 

     คาภาคหลวงแร 84,081.53 98,897.42 84,055.15 100,000.00 -15.00 % 85,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 73,441.22 67,398.95 64,150.10 90,000.00 -11.11 % 80,000.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

1,883,810.00 1,602,757.00 1,981,451.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,295,132.33 39,789,445.60 41,949,682.34 41,840,000.00     42,495,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

28,320,682.00 42,378,328.00 44,585,868.00 48,519,500.00 -2.24 % 47,433,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,320,682.00 42,378,328.00 44,585,868.00 48,519,500.00     47,433,000.00 

รวมทุกหมวด 73,896,965.78 87,918,298.09 92,365,779.54 97,000,000.00     97,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  97,000,000   บาท  แยกเปน 

  
 รายไดจัดเก็บเอง 

 
 

หมวดภาษีอากร รวม 1,970,000 บาท 
 

  
-ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง จํานวน 1,539,900 บาท 

 
    

ประมาณการรับไวเปนปแรกประมาณการตาม พรบ.วาดวย
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง กําหนด 
 

  

 
  

-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 
1,590,000.00 บาท  ตั้งรองรับผูชําระภาษี ในเดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม 2562  ตาม พรบ.วาดวยภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสราง 
  

  

 
  

-ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 100 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 4,400 
บาท ตั้งรองรับผูชําระภาษี ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
ตาม พรบ.วาดวยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 
  

  

 
  

-ภาษีปาย จํานวน 420,000 บาท 
 

    

 ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 
 39,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บ
ได 396,193.72 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 417,190.32 บาท 
จึงปรับประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 742,000 บาท 
 

  
-คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 14,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562  โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 13,628.50 บาท และ 
ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได  
10,961.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 450,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 412,870.00  บาท และ  
ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
313,540.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
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-คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 8,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562  โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 5,440.00 บาท และ 
ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
 4,120.00 บาท จึงปรับประมาณรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 4,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562  โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 2,400.00 บาท และ 
ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
2,310.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวากับปงบประมาณ 2562  
จํานวน 4,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561 
จัดเก็บได 93,025.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรก 
ของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 41,465.00 บาท  
จึงประมาณการรายรับไวลดลง 
 

  

 
  

-คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 
50,000.00  บาท โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บ
ไมได และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 
จัดเก็บได 54,684.00 บาท  จึงประมาณการรายรับลดลง  
 

  

 
  

-คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 5,000.00  บาท แตใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได  
5,000.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

จํานวน 20,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
4,000.00 บาท  โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บ
ได 15,200.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 16,900.00 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
  

-คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 5,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 2,000.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
2,400.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท 
 

    
ประมาณการไวปงบประมาณ 2562 เปนปแรก 
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-คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,500 บาท 

 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562  จํานวน  
2,500.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บ
ได 3,950.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 12,408.50 บาท  
จึงประมาณการรายรับไวเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
  

-คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 3,500 บาท 
 

    

ประมาณการไวสูงกวา
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 500.00 บาท  โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 2,655.00 บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
3,355.00 บาท จึงประมาณการรายรับไวเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 4,140,000 บาท 
 

  
-คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,990,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
570,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561  
จัดเก็บได 2,228,570.00 บาท และในระยะ 9  
เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 
2,295,757.00 บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น  
โดยประมาณการรายรับจากขอมูลจํานวนทรัพยสินและ 
อัตราคาเชาตามสัญญาเชาหรือใกลเคียงกับอัตราที่ 
จัดเก็บไดในปที่แลวมาตามรายการ ดังนี้ 
-คาเชาอาคาร              จํานวน    250,000.00  บาท 
-คาเชาตลาด               จํานวน  1,000,000.00  บาท 
-คาเชาที่ตั้งวางขายของในตลาด จํานวน 1,500,000.00  บาท 
-คาเชาและคาบริการสวมสาธารณะ จํานวน  240,000.00  บาท 

  

 
  

-ดอกเบี้ย จํานวน 1,150,000 บาท 
 

    

-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน 1,000,000.00 บาท 
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562   
โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงป  2561  
ซึ่งไดรับ 851,879.11 บาท และในระยะคร่ึงปแรก 
ของปงบประมาณ 2562 ไดรับ 705,510.89 บาท 
จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 
-ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.   จํานวน 140,000.00 บาท 
ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
10,000.00 บาท โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง
ป  2561  ซึ่งไดรับ 148,946.05 บาท  จึงประมาณการ
รายรับไวเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 220,000 บาท 
 

  
-เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 10,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 200.00  บาท   
จึงประมาณการรายรับเทาเดิม 
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-คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562   
โดยประมาณการจากโครงการที่เทศบาลจะดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 2563  จึงประมาณการรายรับไวเทาเดิม 
 

  

 
  

-รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 160,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 
70,000.00  บาท  โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บ
ได 116,215.00  บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 จัดเก็บได 151,665.00 บาท  
จึงประมาณการรายรับลดลง 
 

  

 รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 42,495,000 บาท 
 

  
-ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน 500,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรร 366,867.78 บาท  
และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 ไดรับ
จัดสรร 273,353.70 บาท จึงประมาณการรายรับลดลง 
 

  

 
  

-ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 27,400,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
400,000.00  บาท โดยในปงบประมาณ 2561 ไดรับ
จัดสรร 27,089,409.42 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก 
ของปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 20,937,950.61  
บาท จึงประมาณการรายรับไวเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
  

-ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,100,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
100,000.00 บาท  โดยในปงบประมาณ 2561 ไดรับ
จัดสรร 4,087,376.52 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 2,469,456.22 บาท  
จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น 
 

  

 
  

-ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562   โดยใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรร 77,674.41  บาท และ 
ในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 ยังไมไดรับ
จัดสรร จึงประมาณการรายรับเทาเดิม 
 

  

 
  

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,280,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
180,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561 ไดรับ
จัดสรร 8,198,697.96 บาท และในระยะ 9 เดือนแรก 
ของปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 59,82,717.94  
บาท จึงประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้นตาม พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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-คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
15,000.00  บาท โดยในปงบประมาณ 2561 ไดรับ
จัดสรร 84,055.15 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 45,478.26 บาท จึง
ประมาณการรายรับไวลดลง 

  

 
  

-คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท 
 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ 2562 จํานวน  
10,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561 ไดรับ
จัดสรร 64,150.1 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562 ไดรับจัดสรร 59,454.63 บาท จึง
ประมาณการรายรับลดลง 

  

 
  

-คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จํานวน 2,000,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรร 1,981,451.00 บาท 
 และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562 ไดรับ
จัดสรร 1,147,024.00 บาท จึงประมาณการรายรับเทาเดิม 
 

  

 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 47,433,000 บาท 
 

  
-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 47,433,000 บาท 

 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณ  2562 จํานวน  
511,000.00 บาท โดยประมาณการรับจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่รัฐบาลจะจัดสรรให ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรับจัดสรร 44,585,868.00 
บาท และใน 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562  
ไดรับจัดสรร จํานวน 37,632,392.00 บาท  จึงตั้ง 
ประมาณการรายรับลดลง  
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วันที่พิมพ : 26/8/2562  13:46:24 

รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
อําเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย 

  
 
 
  

    

                   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               

 งานบริหารทั่วไป               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

     เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760 

     เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

     เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000 

     
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 207,360 207,360 197,280 207,360 0 % 207,360 

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

 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 2,838,240 2,848,320     2,848,320 

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 2,887,650.64 2,946,060 3,115,506.54 3,320,220 11.68 % 3,707,900 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 225,060 226,308.38 229,260 218,400 0 % 218,400 

     เงินประจําตําแหนง 214,200 230,400 236,400 236,400 0 % 236,400 

     คาจางลูกจางประจํา 397,980 410,700 432,720 454,680 4.95 % 477,200 

     เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 0 0 0 7,000 -100 % 0 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 393,080 395,280 406,800 418,800 2.94 % 431,100 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 54,360 43,560 32,040 24,000 -50 % 12,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,172,330.64 4,252,308.38 4,452,726.54 4,679,500     5,083,000 

 รวมงบบุคลากร 7,020,650.64 7,100,628.38 7,290,966.54 7,527,820     7,931,320 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

99,350 49,150 0 120,000 -41.67 % 70,000 

     คาเบี้ยประชุม 7,062.5 4,875 5,687.5 10,000 0 % 10,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,000 0 20,000 -50 % 10,000 

     คาเชาบาน 96,000 96,000 112,100 122,200 22.75 % 150,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,030 7,130 12,000 21,800 0.92 % 22,000 

 รวมคาตอบแทน 210,442.5 164,155 129,787.5 294,000     262,000 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,791 39,689 176,528 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 170,000 29.41 % 220,000 

     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 155,983 11,900 20,025 110,000 -45.45 % 60,000 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

172,479 174,020.2 106,916 420,000 -52.38 % 200,000 

       โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 24,920 24,920 29,800 0.67 % 30,000 

       โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสภาเทศบาล 

0 0 0 0 100 % 100,000 

       
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล 0 0 0 900,000 -11.11 % 800,000 

       โครงการอบรมจัดทําสมรรถนะการปฏิบัติงาน     0 0 0 80,000 -100 % 0 

       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน            

265,915 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 200,000 

       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 0 277,105 298,795 300,000 -100 % 0 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน            

  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 223,963.97 96,737.81 124,305.87 190,000 -21.05 % 150,000 

 รวมคาใชสอย 829,131.97 624,372.01 751,489.87 2,199,800     1,760,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 89,865.75 198,784 42,879 120,000 0 % 120,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 13,965 14,799 42,510 40,000 -25 % 30,000 

     วัสดุงานบานงานครัว 45,875 39,536 48,600 65,000 -23.08 % 50,000 

     วัสดุกอสราง 13,590 7,105 11,169 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,945.4 43,700 21,000 56,000 78.57 % 100,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 159,256 153,997.35 163,074.55 180,000 -16.67 % 150,000 

     วัสดุการเกษตร 0 0 19,970 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 56,290 52,735 69,860 70,000 0 % 70,000 

 รวมคาวัสดุ 392,787.15 510,656.35 419,062.55 581,000     560,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 723,689.77 652,017.23 613,032.07 700,000 0 % 700,000 

     คาบริการโทรศัพท 33,101.85 34,340.47 29,483.78 50,000 -40 % 30,000 

     คาบริการไปรษณีย 34,831 32,274 29,021 50,000 -20 % 40,000 

     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 112,307.6 71,955.36 36,891.12 60,000 150 % 150,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 903,930.22 790,587.06 708,427.97 860,000     920,000 

 รวมงบดําเนินงาน 2,336,291.84 2,089,770.42 2,008,767.89 3,934,800     3,502,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 8 9,400 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน      0 0 0 14,000 -100 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   134,700 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 77,000 60,000 64,800 -100 % 0 
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      คาจัดซื้อระบบควบคุมประตูดวยลายนิ้วมือ 0 18,500 0 0 0 % 0 

   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

       คาจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี 0 14,700 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑงานบานงานครัว               

       คาจัดซื้อเครื่องปมน้ํา 9,400 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

 
      

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) 

0 29,790 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000 

       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 20,900 0 0 0 % 0 

 
      

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 0 100 % 8,000 

       คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา 0 7,800 0 0 0 % 0 

 
      

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Networt  แบบที ่1  
(27 หนา/ นาท)ี 

0 0 7,900 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
แบบ Network 

0 11,900 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 8,900 

       คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  0 2,800 0 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -80 % 20,000 

 รวมคาครุภัณฑ 153,500 183,390 67,900 178,800     52,900 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               

       โครงการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ 0 0 0 250,000 -100 % 0 

 



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 29 

	
 

  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 250,000     0 

 รวมงบลงทุน 153,500 183,390 67,900 428,800     52,900 

   งบรายจายอื่น               

   รายจายอื่น               

 
    

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสราง 

0 0 15,000 0 0 % 0 

     รายจายอื่น 15,000 15,000 0 0 0 % 0 

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

 รวมรายจายอื่น 15,000 15,000 15,000 20,000     20,000 

 รวมงบรายจายอื่น 15,000 15,000 15,000 20,000     20,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12,000 12,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“สถานที่กลาง” ประจําปงบประมาณ 2563 

0 0 0 0 100 % 12,000 

       อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบานไทร   0 0 0 12,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 10,000 0 0 0 % 0 

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

 รวมเงินอุดหนุน 42,000 42,000 0 12,000     12,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 42,000 42,000 0 12,000     12,000 

 รวมงานบริหารทั่วไป 9,567,442.48 9,430,788.8 9,382,634.43 11,923,420     11,518,220 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,444,679.99 1,570,500 1,666,598.7 1,821,800 20.18 % 2,189,500 
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    เงินประจําตําแหนง 55,500 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 277,200 279,360 266,960 242,800 14.74 % 278,600 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 46,020 39,480 25,310 19,200 25 % 24,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,823,399.99 1,949,340 2,018,868.7 2,143,800     2,552,100 

 รวมงบบุคลากร 1,823,399.99 1,949,340 2,018,868.7 2,143,800     2,552,100 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,900 20,650 19,250 25,000 -20 % 20,000 

     คาเชาบาน 0 38,500 42,000 51,000 17.65 % 60,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 9,600 0 % 9,600 

 รวมคาตอบแทน 17,900 59,150 61,250 135,600     139,600 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 242,434 258,953 243,423.2 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 355,000 -29.58 % 250,000 

     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 25,590 58,147 13,250 40,000 -25 % 30,000 

       โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 43,964 13,545 17,605 50,000 -40 % 30,000 

       โครงการอบรมกฏหมายทองถิ่น 19,093 17,970 19,506 0 0 % 0 

       โครงการอบรมผลประโยชนทับซอน 0 0 9,745 0 0 % 0 

       โครงการอัตลักษณประโคนชัย 29,565 29,785 39,998 30,000 0 % 30,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 46,780 50,300 22,357.5 140,000 -28.57 % 100,000 

 รวมคาใชสอย 407,426 428,700 365,884.7 615,000     440,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 25,970 19,973 16,177 20,000 0 % 20,000 
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    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 700 450 20,000 -50 % 10,000 

   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 14,180 780 7,650 20,000 -50 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 19,480 11,360 7,839 30,000 -33.33 % 20,000 

 รวมคาวัสดุ 59,630 32,813 32,116 90,000     60,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 35,286.54 32,986.66 34,463.56 102,000 -43.14 % 58,000 

     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 5,800 0 10,000 -50 % 5,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 35,286.54 38,786.66 34,463.56 112,000     63,000 

 รวมงบดําเนินงาน 520,242.54 559,449.66 493,714.26 952,600     702,600 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 9,000 -66.67 % 3,000 

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27,900 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อตูวางเอกสาร 0 0 0 0 100 % 9,000 

       คาจัดซื้อโตะทํางาน     0 0 0 5,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

       คาจัดซื้อกลองถายภาพ แบบ DSLR       0 0 0 60,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

 
      

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว) 

0 29,900 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 22,000 

       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 20,900 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Injet) 0 0 7,600 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,700 0 0 0 % 0 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 รวมคาครุภัณฑ 27,900 53,500 7,600 74,000     34,000 

 รวมงบลงทุน 27,900 53,500 7,600 74,000     34,000 

 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,371,542.53 2,562,289.66 2,520,182.96 3,170,400     3,288,700 

 งานบริหารงานคลัง               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,186,689 1,229,160 1,304,100 1,698,120 7.77 % 1,829,980 

     เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,468,689 1,511,160 1,586,100 1,998,120     2,129,980 

 รวมงบบุคลากร 1,468,689 1,511,160 1,586,100 1,998,120     2,129,980 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 48,400 100,000 0 % 100,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,720 58,080 59,420 117,000 -48.72 % 60,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 3,000 3,000 3,500 0 % 3,500 

 รวมคาตอบแทน 52,720 61,080 110,820 220,500     163,500 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 228,992.7 167,124 130,124 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 220,000 -9.09 % 200,000 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

63,292 48,103.6 49,350 50,000 -40 % 30,000 

       โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

0 103,846.2 83,077 150,000 -33.33 % 100,000 
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    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,520 4,220 3,240 10,000 0 % 10,000 

   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 รวมคาใชสอย 296,804.7 323,293.8 265,791 430,000     340,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 59,692 78,915.05 60,448 80,000 0 % 80,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,296.35 2,644.7 2,274.5 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 26,550 15,510 29,800 30,000 0 % 30,000 

 รวมคาวัสดุ 88,538.35 97,069.75 92,522.5 120,000     120,000 

 รวมงบดําเนินงาน 438,063.05 481,443.55 469,133.5 770,500     623,500 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27,900 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

       คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  0 0 13,600 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* 0 0 0 30,000 -100 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา 

0 0 0 0 100 % 9,000 

       
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิด Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,800 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 5,900 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพไมนอยกวา 19 
นิ้ว) 

0 0 29,800 0 0 % 0 

       โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  0 0 5,800 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 27,900 7,800 49,200 35,900     9,000 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
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    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

   รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

       โครงการจัดทําตูเก็บเอกสารติดผนัง 99,500 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 99,500 0 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 127,400 7,800 49,200 35,900     9,000 

 รวมงานบริหารงานคลัง 2,034,152.05 2,000,403.55 2,104,433.5 2,804,520     2,762,480 

 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
13,973,137.0

6 
13,993,482.01 14,007,250.89 17,898,340     17,569,400 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 599,705 621,900 650,640 737,360 37.06 % 1,010,600 

     เงินประจําตําแหนง 13,500 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 

     คาจางลูกจางประจํา 240,780 246,240 258,120 273,500 4.86 % 286,800 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 1,114,540 1,157,290.91 1,229,400 1,235,400 0.5 % 1,241,600 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 129,180 128,407.87 130,020 126,000 -4.76 % 120,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,097,705 2,171,838.78 2,286,180 2,390,260     2,677,000 

 รวมงบบุคลากร 2,097,705 2,171,838.78 2,286,180 2,390,260     2,677,000 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 25,200 85,000 -11.76 % 75,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,680 28,680 27,800 96,000 -68.75 % 30,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,740 7,430 7,200 8,000 60 % 12,800 

 รวมคาตอบแทน 35,420 36,110 60,200 189,000     117,800 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,700 10,764 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

15,304 47,888 1,930 40,000 -50 % 20,000 

       โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 7,350 5,600 3,000 0 100 % 5,000 

       โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

29,070 26,660 8,956 14,000 7.14 % 15,000 

       โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 32,985 0 15,130 10,000 100 % 20,000 

       โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนเทศบาลตําบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

       
โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตน 49,962 49,869.1 42,054.4 50,000 0 % 50,000 

       โครงการฝกอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 30,000 

       โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเทศบาลตําบล    ประโคนชัย        

0 0 0 40,000 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 136,241.51 265,809.22 279,219.1 280,000 7.14 % 300,000 

 รวมคาใชสอย 270,912.51 398,526.32 361,053.5 449,000     470,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 7,071 7,620 7,275 15,000 -33.33 % 10,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 0 35,000 -57.14 % 15,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 126,200 30,650 65,800 150,000 -20 % 120,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 169,310.1 178,599.3 188,721.7 200,000 0 % 200,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 10,550 4,800 9,740 15,000 -33.33 % 10,000 

 รวมคาวัสดุ 313,131.1 221,669.3 271,536.7 415,000     355,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 42,790.41 42,052.49 49,414.9 50,000 0 % 50,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 42,790.41 42,052.49 49,414.9 50,000     50,000 

 รวมงบดําเนินงาน 662,254.02 698,358.11 742,205.1 1,103,000     992,800 

   งบลงทุน               
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

       คาจัดซื้อรถยนตตรวจการณ 0 0 0 1,290,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑกอสราง               

       คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 0 0 0 100 % 9,000 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

       คาจัดซื้อกลองวงจรปด        0 0 0 500,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง               

       คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  0 0 39,400 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -70 % 30,000 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 39,400 1,890,000     39,000 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

       โครงการคาติดตั้งทอธารประปาดับเพลิง    0 0 0 125,000 -100 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 125,000     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 39,400 2,015,000     39,000 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,759,959.02 2,870,196.89 3,067,785.1 5,508,260     3,708,800 

 งานเทศกิจ               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 

 รวมงบบุคลากร 240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 

 รวมงานเทศกิจ 
 

240,000 240,000 240,000 240,000     240,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

   งบดําเนินงาน               

   คาวัสดุ               

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 16,000 24,750 0 40,000 0 % 40,000 

     วัสดุเครื่องแตงกาย 79,960 0 19,500 50,000 -60 % 20,000 

     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 74,500 77,360 80,000 0 % 80,000 

     วัสดุอื่น 82,150 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาวัสดุ 178,110 99,250 96,860 170,000     140,000 

 รวมงบดําเนินงาน 178,110 99,250 96,860 170,000     140,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง               

       คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 53,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 53,000 0 0 0     0 

 รวมงบลงทุน 53,000 0 0 0     0 

 รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 231,110 99,250 96,860 170,000     140,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,231,069.02 3,209,446.89 3,404,645.1 5,918,260     4,088,800 

 แผนงานการศึกษา               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,730,872.26 1,790,700 1,515,852.25 1,681,100 23.33 % 2,073,300 

     เงินประจําตําแหนง 54,935.48 60,000 18,903.23 60,000 0 % 60,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,145,807.74 2,210,700 1,894,755.48 2,101,100     2,493,300 

 รวมงบบุคลากร 2,145,807.74 2,210,700 1,894,755.48 2,101,100     2,493,300 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 60,000 0 % 60,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,000 28,900 25,000 34,600 -13.29 % 30,000 

 รวมคาตอบแทน 22,000 28,900 25,000 104,600     95,000 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 742,347 1,111,887 1,095,918 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 1,418,000 -12.69 % 1,238,000 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

26,767.39 137,000 45,745.76 50,000 0 % 50,000 

       โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

0 0 0 0 100 % 100,000 

       
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพประจํา
หอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย 49,365 97,048.25 98,725.15 100,000 0 % 100,000 

       โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

0 0 0 0 100 % 100,000 

       
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชิน ี 0 0 0 0 100 % 100,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,305 60,893 65,480 100,000 -50 % 50,000 

 รวมคาใชสอย 828,784.39 1,406,828.25 1,305,868.91 1,668,000     1,738,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 48,000 50,000 51,111 60,000 -16.67 % 50,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 11,790 16,450 9,830 20,000 -50 % 10,000 

     วัสดุงานบานงานครัว 9,360 0 17,345 20,000 0 % 20,000 

     วัสดุกอสราง 0 0 18,835 10,000 0 % 10,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 868.9 2,549.8 2,372.2 5,000 0 % 5,000 
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  รายจายจริง ประมาณการ 
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     วัสดุการเกษตร 0 0 13,400 50,000 -60 % 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 38,750 19,200 44,200 50,000 -20 % 40,000 

 รวมคาวัสดุ 108,768.9 88,199.8 157,093.2 215,000     155,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 297,483.67 345,380.43 345,898.03 353,000 -9.35 % 320,000 

     คาบริการโทรศัพท 1,284 1,767.46 1,851.19 10,000 -70 % 3,000 

     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,715.6 9,794.22 10,135.55 25,000 -60 % 10,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 307,483.27 356,942.11 357,884.77 388,000     333,000 

 รวมงบดําเนินงาน 1,267,036.56 1,880,870.16 1,845,846.88 2,375,600     2,321,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเกาอี้เลคเชอร 65,000 46,800 39,000 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน  

147,600 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อชั้นวางรองเทา 0 0 0 16,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑงานบานงานครัว               

       
คาติดตั้งผามานปรับแสงหอสมุดเทศบาลตําบล
ประโคนชัย  47,992 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ออลอินวัน พีซี  0 0 0 34,000 -100 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ออลอินวัน พีซี  0 42,000 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  ออลอินวัน สําหรับ
งานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 34,000 

       
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Print) 

0 0 0 0 100 % 4,300 

 รวมคาครุภัณฑ 260,592 88,800 39,000 50,000     38,300 

 รวมงบลงทุน 
 

260,592 88,800 39,000 50,000     38,300 
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  รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนสวนราชการ               

       
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทาง
ราชการประจําป 2563 0 0 0 0 100 % 10,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     10,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     10,000 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,673,436.3 4,180,370.16 3,779,602.36 4,526,700     4,862,600 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 0 588,907 786,300 1,436,600 5.37 % 1,513,700 

     เงินวิทยฐานะ 0 0 0 59,500 111.76 % 126,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 97,500 205,941.92 225,240 230,100 2.09 % 234,900 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 10,833.25 32,838.67 36,000 36,000 0 % 36,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 108,333.25 827,687.59 1,047,540 1,762,200     1,910,600 

 รวมงบบุคลากร 108,333.25 827,687.59 1,047,540 1,762,200     1,910,600 

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       โครงการแขงขันคณิตศาสตรคิดสนุก 0 6,700 15,010 16,000 12.5 % 18,000 

       
โครงการแขงขันตอบปญหา สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม  13,900 8,400 0 0 0 % 0 

       
โครงการแขงขันตอบปญหาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

11,790 8,520 0 0 0 % 0 

       โครงการแขงขันตอบปญหาความรูรอบตัว  9,380 6,040 0 0 0 % 0 

       โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาไทย 14,460 9,770 12,660 14,000 14.29 % 16,000 

       โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ 11,790 8,520 11,230 14,000 0 % 14,000 
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       โครงการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 14,970 9,770 12,660 14,000 14.29 % 16,000 

       โครงการจัดกิจกรรมแขงขันคณิตศาสตรคิดสนุก  15,950 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 105,979 0 118,626 130,000 0 % 130,000 

       
โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตโรงเรียน  ระบบ 
adsl/wifi 0 5,350 0 0 0 % 0 

       โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 16,250 9,840 13,310 16,000 0 % 16,000 

       
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 1,007,875 1,367,429 1,695,126 2,011,500 11.03 % 2,233,350 

 รวมคาใชสอย 1,222,344 1,440,339 1,878,622 2,215,500     2,443,350 

   คาวัสดุ               

     คาอาหารเสริม (นม) 0 5,218,094.6 5,427,273.4 5,813,900 -0.89 % 5,762,020 

     วัสดุการศึกษา 0 0 0 50,000 -100 % 0 

     วัสดุอื่น 4,932,408.6 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาวัสดุ 4,932,408.6 5,218,094.6 5,427,273.4 5,863,900     5,762,020 

 รวมงบดําเนินงาน 6,154,752.6 6,658,433.6 7,305,895.4 8,079,400     8,205,370 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 50,000 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 
(มอก.) 0 94,800 94,800 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 6 ชุด 0 0 35,880 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อโตะและเกาอี้รับประทานอาหาร 29,000 0 37,000 0 0 % 0 

     ครุภัณฑการศึกษา               

       คาจัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 
(มอก.) 

0 0 0 0 100 % 64,000 

     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               

       คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 0 7,990 0 0 0 % 0 
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     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               

       
คาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

0 0 0 0 100 % 150,000 

 รวมคาครุภัณฑ 29,000 113,790 217,680 0     214,000 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 150,000 -100 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 150,000     0 

 รวมงบลงทุน 29,000 113,790 217,680 150,000     214,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,748,000 11,122,000 11,247,060 0 0 % 0 

       อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา 0 0 0 4,857,000 -5.21 % 4,604,000 

       อุดหนุนโรงเรียนวัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง) 0 0 0 1,175,000 2.13 % 1,200,000 

       อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 0 0 0 5,216,000 0.69 % 5,252,000 

 รวมเงินอุดหนุน 10,748,000 11,122,000 11,247,060 11,248,000     11,056,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 10,748,000 11,122,000 11,247,060 11,248,000     11,056,000 

 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
17,040,085.8

5 
18,721,911.19 19,818,175.4 21,239,600     21,385,970 

 งานศึกษาไมกําหนดระดับ               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหา
ราชินี      

101,996.07 0 0 0 0 % 0 

       โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา
มหาราช           

99,097.38 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 0 19,000 0 0 0 % 0 
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  0 97,749.69 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 201,093.45 116,749.69 0 0     0 

 รวมงบดําเนินงาน 201,093.45 116,749.69 0 0     0 

 รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 201,093.45 116,749.69 0 0     0 

 รวมแผนงานการศึกษา 20,914,615.6 23,019,031.04 23,597,777.76 25,766,300     26,248,570 

 แผนงานสาธารณสุข               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,620,220 1,703,005.24 1,804,620 1,974,200 6.68 % 2,106,100 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 205,485 207,600 204,000 212,600 10.07 % 234,000 

     เงินประจําตําแหนง 134,400 134,400 134,400 194,400 0 % 194,400 

     คาจางลูกจางประจํา 433,220 446,160 209,040 222,100 7.29 % 238,300 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 2,953,556.89 3,007,331.36 3,286,493.08 3,452,200 0.49 % 3,469,100 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 346,344.65 335,448.17 363,472.56 372,000 -3.23 % 360,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,693,226.54 5,833,944.77 6,002,025.64 6,427,500     6,601,900 

 รวมงบบุคลากร 5,693,226.54 5,833,944.77 6,002,025.64 6,427,500     6,601,900 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 100,000 94 % 194,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,200 24,360 23,940 40,000 -25 % 30,000 

     คาเชาบาน 0 0 0 71,900 40.19 % 100,800 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,000 3,000 0 30,000 -66.67 % 10,000 

 รวมคาตอบแทน 28,200 27,360 23,940 241,900     334,800 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 849,351.24 483,055 459,473.64 0 0 % 0 
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       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 600,000 -8.33 % 550,000 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

48,986 19,880 10,950 80,000 -33.75 % 53,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 177,366.51 164,857.09 67,640 180,000 -16.67 % 150,000 

 รวมคาใชสอย 1,075,703.75 667,792.09 538,063.64 860,000     753,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 9,190 14,889 7,711 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 11,110 6,830 24,385 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุงานบานงานครัว 47,326 94,190 71,050 50,000 -40 % 30,000 

     วัสดุกอสราง 89,565 76,307 11,690 70,000 -28.57 % 50,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 106,760 102,800 24,130 100,000 0 % 100,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 453,230.44 475,790.7 472,315.35 500,000 0 % 500,000 

     วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 398,113.22 351,951.55 293,791.68 330,000 -9.09 % 300,000 

     วัสดุการเกษตร 36,046 22,180 28,400 40,000 -25 % 30,000 

     วัสดุเครื่องแตงกาย 37,490 45,790 11,480 40,000 -50 % 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 17,780 21,880 17,700 35,000 -42.86 % 20,000 

 รวมคาวัสดุ 1,206,610.66 1,212,608.25 962,653.03 1,225,000     1,090,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 196,276.51 197,359.29 212,770.21 220,000 -9.09 % 200,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 196,276.51 197,359.29 212,770.21 220,000     200,000 

 รวมงบดําเนินงาน 2,506,790.92 2,105,119.63 1,737,426.88 2,546,900     2,377,800 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,000 

       คาจัดซื้อโตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,000 
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     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

       คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 0 0 0 0 100 % 950,000 

     ครุภัณฑการเกษตร               

       คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 120,000 

     ครุภัณฑกอสราง               

       คาจัดซื้อเครื่องเชื่อม 0 0 5,200 0 0 % 0 

     ครุภัณฑงานบานงานครัว               

       คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง   0 0 19,000 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑโรงงาน               

       คาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 0 0 7,500 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 0 0 100 % 22,000 

       คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

0 0 22,000 0 0 % 0 

       
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  0 0 7,700 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Print) 

0 0 0 0 100 % 4,300 

       คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  0 0 5,800 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 107,300 0 0 % 0 

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 -80 % 20,000 

 รวมคาครุภัณฑ 19,000 0 174,500 100,000     1,124,300 

 รวมงบลงทุน 19,000 0 174,500 100,000     1,124,300 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8,219,017.46 7,939,064.4 7,913,952.52 9,074,400     10,104,000 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 9,700 0 0 150,000 -33.33 % 100,000 

       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 

0 0 19,279 0 0 % 0 

       
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 48,609 49,241 77,893 50,000 100 % 100,000 

       โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม    3,765 64,122 0 0 0 % 0 

       โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  0 0 190,470 0 0 % 0 

       โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการอบรมผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล
ตําบล ประโคนชัย และศึกษาดูงานตลาดสด
ตัวอยาง  

0 0 3,175 300,000 -100 % 0 

       
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

0 0 0 300,000 0 % 300,000 

 รวมคาใชสอย 62,074 113,363 290,817 820,000     520,000 

 รวมงบดําเนินงาน 62,074 113,363 290,817 820,000     520,000 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนสวนราชการ               

       
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 
2563 0 0 0 0 100 % 10,000 

       อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย 0 0 0 10,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนเอกชน 120,000 0 316,800 0 0 % 0 

       โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 200,000 

       โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 0 0 0 0 100 % 120,000 

       อุดหนุนชุมชนกันเตอล  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนชัยมงคล  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนตาเจรือม  0 0 0 20,000 -100 % 0 
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       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุมระเนียด  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดโคนคุมอําปล  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดจําปา  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดแจงคุมมัชฌิมา 0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดแจงคุมรุงสุริยา  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดแจงคุมสายัณห 0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนวัดโพธิ์  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนศูนยการคา 0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนหนองกกใต  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนหนองกกเหนือ  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนหนองจอกพัฒนา  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนหลักเมือง  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนชุมชนอํานวยกิจ  0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 120,000 0 316,800 450,000     330,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 0 316,800 450,000     330,000 

 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 182,074 113,363 607,617 1,270,000     850,000 

 งานศูนยบริการสาธารณสุข               

   งบดําเนินงาน               

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 17,995.06 23,719.73 22,885.02 48,000 -25 % 36,000 

     คาบริการโทรศัพท 1,479.81 1,322.52 1,348.2 5,000 -70 % 1,500 

     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 7,575.6 9,000 -5.56 % 8,500 

 รวมคาสาธารณูปโภค 27,050.47 32,617.85 31,808.82 62,000     46,000 

 รวมงบดําเนินงาน 27,050.47 32,617.85 31,808.82 62,000     46,000 

   งบลงทุน               
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   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 64,800 -100 % 0 

       คาจัดซื้อตูเหล็ก 0 0 0 10,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย               

       คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก แบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 6,000 

       คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พรอมที่วัด
สวนสูง  

0 18,000 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้ออุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน  0 0 26,000 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 18,000 26,000 74,800     6,000 

 รวมงบลงทุน 0 18,000 26,000 74,800     6,000 

 รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข 27,050.47 50,617.85 57,808.82 136,800     52,000 

 รวมแผนงานสาธารณสุข 8,428,141.93 8,103,045.25 8,579,378.34 10,481,200     11,006,000 

 แผนงานสังคมสงเคราะห               

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 26,800 8,750 0 0 0 % 0 

       โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส 18,000 45,340 27,000 50,000 -40 % 30,000 

       โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  211,035 232,620 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
แกผูพิการและผูปวยเอดส 0 0 15,500 19,300 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 255,835 286,710 42,500 69,300     30,000 

 รวมงบดําเนินงาน 255,835 286,710 42,500 69,300     30,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               
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     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 0 5,900 -100 % 0 

       คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  0 0 0 700 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอภาพไมนอยกวา 19 
นิ้ว)  

0 0 22,000 0 0 % 0 

       
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือ LED สี  0 0 16,800 0 0 % 0 

       โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  0 0 5,800 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 44,600 28,600     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 44,600 28,600     0 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 20,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
งบประมาณ 2563 

0 0 0 0 100 % 20,000 

       อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  0 0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000     20,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000     20,000 

 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 255,835 286,710 107,100 117,900     50,000 

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 255,835 286,710 107,100 117,900     50,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน               

 งานไฟฟาถนน               

   งบลงทุน               

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
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     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

       โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจุดทางแยก 1,395,900 0 0 0 0 % 0 

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

       
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสนามตะกรอ
สวนสาธารณะสระตาเจรือม 0 0 0 0 100 % 97,400 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,395,900 0 0 0     97,400 

 รวมงบลงทุน 1,395,900 0 0 0     97,400 

 รวมงานไฟฟาถนน 1,395,900 0 0 0     97,400 

 งานสวนสาธารณะ               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอุทยานน้ําหนองระ
แซซัน  (กองชาง) 

0 99,450 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 99,450 0 0     0 

 รวมงบดําเนินงาน 0 99,450 0 0     0 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑกอสราง               

       คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต (กองชาง) 0 0 0 0 100 % 9,000 

     ครุภัณฑงานบานงานครัว               

       คาจัดซื้อเครืองตัดแตงพุมไม 0 0 0 17,600 -100 % 0 

       คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (กองชาง) 0 0 0 9,500 0 % 9,500 

       
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง (กอง
สาธารณสุขฯ) 

0 0 0 28,500 0 % 28,500 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 55,600     47,000 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 55,600     47,000 

 รวมงานสวนสาธารณะ 0 99,450 0 55,600     47,000 
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 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,395,900 99,450 0 55,600     144,400 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 975,156.33 1,020,060 1,257,062.87 1,444,100 5.97 % 1,530,300 

     เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 

     เงินประจําตําแหนง 80,700 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,123,056.33 1,172,460 1,409,462.87 1,596,500     1,682,700 

 รวมงบบุคลากร 1,123,056.33 1,172,460 1,409,462.87 1,596,500     1,682,700 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

     คาเชาบาน 0 0 0 28,000 371.43 % 132,000 

 รวมคาตอบแทน 0 0 0 68,000     172,000 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 37,700 0 0 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 1,080 % 118,000 

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

89,968 64,224 3,950 130,000 -53.85 % 60,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 650 350 0 9,950 0.5 % 10,000 

 รวมคาใชสอย 128,318 64,574 3,950 149,950     188,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 14,745 13,778 14,840 15,000 -33.33 % 10,000 

     วัสดุกอสราง 134,039.54 0 0 0 0 % 0 
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     วัสดุคอมพิวเตอร 39,900 20,000 19,868 20,000 -25 % 15,000 

 รวมคาวัสดุ 188,684.54 33,778 34,708 35,000     25,000 

 รวมงบดําเนินงาน 317,002.54 98,352 38,658 252,950     385,000 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,440,058.87 1,270,812 1,448,120.87 1,849,450     2,067,700 

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล
ตําบลประโคนชัย  

41,500 10,400 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 0 0 8,515 9,250 -100 % 0 

       โครงการจัดทําแผนชุมชน 12,250 0 0 0 100 % 10,000 

       โครงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนแกผูพิการและผูปวยเอดส 

10,500 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

       โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอ
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

12,400 10,500 0 0 0 % 0 

       
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     26,440 30,400 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสรางความ
เขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 
  

0 0 9,290 15,750 -100 % 0 

       โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000 

       โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  0 0 193,490 150,000 -100 % 0 

       โครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว 0 0 0 0 100 % 10,000 

       
โครงการสานสัมพันธปนสุขผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

0 0 0 0 100 % 50,000 

       โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจผูสูงอายุ 0 0 0 0 100 % 40,000 
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โครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีเครือขาย
ชุมชน 12,675 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

0 7,350 7,780 0 0 % 0 

       โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม
กระยาสารทประโคนชัย 

101,340 0 33,720 50,000 0 % 50,000 

       
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษา
ดูงาน 0 0 0 0 100 % 150,000 

       โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน   

313,540 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 0 300,970 230,825 315,000 26.98 % 400,000 

       
โครงการอบรมและสงเสริมพัฒนาสตรีเทศบาล
ตําบลประโคนชัย            

194,450 0 98,100 99,250 -100 % 0 

       โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการจักสานตะกรา
จากเสนพลาสติก 

28,250 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําดอกไม
ประดิษฐ 22,735 0 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําน้ําสมุนไพร 765 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําอาหาร
พื้นบาน 18,500 0 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 0 0 53,960 30,000 66.67 % 50,000 

       โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
ประโคนชัย 

0 0 119,600 120,000 0 % 120,000 

       โครงการอบรมอาชีพการทําขนมหวาน  0 13,230 0 0 0 % 0 

       โครงการอบรมอาชีพการทําอาหารคาว 
  

0 5,845 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 795,345 378,695 755,280 799,250     900,000 

 รวมงบดําเนินงาน 795,345 378,695 755,280 799,250     900,000 

 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 795,345 378,695 755,280 799,250     900,000 

 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,235,403.87 1,649,507 2,203,400.87 2,648,700     2,967,700 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
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 งานกีฬาและนันทนาการ               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       โครงการ เดิน-วิ่ง ระแซซันมินิมาราธอน 0 0 0 100,000 -100 % 0 

       
โครงการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยา
เสพติด 0 39,980 28,000 40,000 0 % 40,000 

       โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 0 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000 

       โครงการแขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ 0 35,998.4 39,998 40,000 0 % 40,000 

       
โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตานยาเสพ
ติด 

0 99,975 119,972 120,000 -16.67 % 100,000 

       โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซันคัพ 

0 94,736 119,641 120,000 0 % 120,000 

       
โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตาน
ยาเสพติด      56,170 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอเทศบาล
ตานยาเสพติด      

39,980 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล         39,992 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ         43,860 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตาน
ยาเสพติด      130,000 0 0 0 0 % 0 

       
โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 
คน หนองระแซซันคัพ      

113,515 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส         20,000 0 0 0 0 % 0 

       โครงการประโคนชัย ฮาลฟมาราธอน 0 0 0 0 100 % 100,000 

       โครงการสงนักกีฬาเทศบาลตําบลประโคนชัยรวม
แขงขันกีฬา 

159,940 121,535 168,290 200,000 0 % 200,000 

       โครงการอบรมโยคะเบื้องตน 0 0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 603,457 432,224.4 515,901 690,000     640,000 

 รวมงบดําเนินงาน 603,457 432,224.4 515,901 690,000     640,000 
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   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑกีฬา               

       คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  0 0 0 1,000,000 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 1,000,000     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 0 1,000,000     0 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนสวนราชการ 80,000 110,000 134,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานกรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(ประโคนชัยเกมส  ครั้งที่ 17) ประจําป 2563 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย ชิงถวยพระราชทาน ฯ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ครั้งที่ 27 ประจําป 2563 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ตาม
โครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ประ
โคนชัยเกมส      ครั้งที่ 16) ประจําป 2562 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ตาม
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมยชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

       อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

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

       อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

       อุดหนุนโรงเรียนวัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง) 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

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

 รวมเงินอุดหนุน 80,000 110,000 134,000 170,000     170,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 110,000 134,000 170,000     170,000 
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 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 683,457 542,224.4 649,901 1,860,000     810,000 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  0 0 140,336 200,000 -100 % 0 

       โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 197,012.87 6,300 172,506.88 180,000 11.11 % 200,000 

       โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 102,718 118,758 129,042 126,000 19.05 % 150,000 

       โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 678,779.62 373,042.98 490,324.73 700,000 -71.43 % 200,000 

       
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  0 0 98,597.5 0 0 % 0 

       โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 26,708 28,879.4 22,180 40,000 -25 % 30,000 

 รวมคาใชสอย 1,005,218.49 526,980.38 1,052,987.11 1,246,000     580,000 

 รวมงบดําเนินงาน 1,005,218.49 526,980.38 1,052,987.11 1,246,000     580,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 8,000 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 0 8,000 0     0 

 รวมงบลงทุน 0 0 8,000 0     0 

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 20,000 30,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง
ชมทุงนกประโคนชัย ประจําป 2563 
 
 

0 0 0 0 100 % 30,000 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ตาม
โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง
ชมทุงนกประโคนชัย ประจําป 2562 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ตาม
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทาง
ราชการประจําป 2562 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนเอกชน               

 
      

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียน 
ขบวนแหและรูปสัตวประจําป งานประเพณีแห
เทียนพรรษา 

0 0 0 0 100 % 720,000 

     เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 60,000 0 60,000 0 0 % 0 

       โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษ ุ
สามเณร และบวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 

0 0 0 0 100 % 60,000 

       อุดหนุนวัดกลาง  0 0 0 60,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 100,000 20,000 90,000 100,000     810,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 20,000 90,000 100,000     810,000 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 1,105,218.49 546,980.38 1,150,987.11 1,346,000     1,390,000 

 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว               

   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               

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

       โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 
2563 

0 0 0 0 100 % 20,000 

       
โครงการสงเสริมการทองเที่ยว"มหัศจรรย
ทองเที่ยวบุรีรัมย" 0 0 0 0 100 % 20,000 

       อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย 0 0 0 20,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000     40,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000     40,000 

 รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 20,000 0 20,000 20,000     40,000 

 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,808,675.49 1,089,204.78 1,820,888.11 3,226,000     2,240,000 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               

   งบบุคลากร               

   เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     เงินเดือนพนักงาน 1,375,257.38 1,316,640 1,290,180 1,960,200 1.18 % 1,983,300 

     เงินประจําตําแหนง 55,500 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 898,540 855,888.4 865,800 911,400 0.72 % 917,980 

     เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 105,180 94,918.78 89,620.02 90,000 -6.67 % 84,000 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,434,477.38 2,327,447.18 2,305,600.02 3,021,600     3,045,280 

 รวมงบบุคลากร 2,434,477.38 2,327,447.18 2,305,600.02 3,021,600     3,045,280 

   งบดําเนินงาน               

   คาตอบแทน               

     
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,285 6,830 38,400 35,000 0 % 35,000 

 รวมคาตอบแทน 8,285 6,830 38,400 85,000     80,000 

   คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 142,052.52 76,869 7,260 0 0 % 0 

       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 52,925.6 36,376 11,094 40,000 -25 % 30,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,996.01 58,366.75 28,430 50,000 -40 % 30,000 

 รวมคาใชสอย 239,974.13 171,611.75 46,784 190,000     160,000 

   คาวัสดุ               

     วัสดุสํานักงาน 19,990 20,725 9,453 50,000 -60 % 20,000 
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     วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 126,105 241,105 141,685 200,000 -10 % 180,000 

     วัสดุกอสราง 100,453.5 72,715 159,305 200,000 -10 % 180,000 

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,665.4 10,600 15,070 30,000 -33.33 % 20,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,576.8 39,305.24 40,241.35 50,000 -20 % 40,000 

     วัสดุการเกษตร 14,626 51,540 67,628.72 89,000 -43.82 % 50,000 

     วัสดุเครื่องแตงกาย 950 0 5,000 5,000 0 % 5,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 12,410 15,378 18,490 20,000 0 % 20,000 

 รวมคาวัสดุ 344,776.7 451,368.24 456,873.07 644,000     515,000 

   คาสาธารณูปโภค               

     คาไฟฟา 44,161.51 54,139.24 69,710.27 70,000 0 % 70,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 44,161.51 54,139.24 69,710.27 70,000     70,000 

 รวมงบดําเนินงาน 637,197.34 683,949.23 611,767.34 989,000     825,000 

   งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               

     ครุภัณฑสํานักงาน               

       คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร      0 0 0 11,000 -100 % 0 

     ครุภัณฑกอสราง               

       คาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 42,000 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต  8,988 0 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีต 0 0 9,250 0 0 % 0 

     ครุภัณฑงานบานงานครัว               

       คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง   0 0 9,500 0 0 % 0 

     ครุภัณฑสํารวจ               

       คาจัดซื้อกลองสํารวจ 0 0 460,000 0 0 % 0 

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

       
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล  

28,800 0 0 0 0 % 0 
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     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ               

       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -30 % 35,000 

 รวมคาครุภัณฑ 79,788 0 478,750 61,000     35,000 

 รวมงบลงทุน 79,788 0 478,750 61,000     35,000 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,151,462.72 3,011,396.41 3,396,117.36 4,071,600     3,905,280 

 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน               

   งบลงทุน               

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               

       
โครงการจัดทําปายชื่อชุมชนถนนและซอยในเขต
เทศบาล 0 0 0 300,000 -100 % 0 

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

 
      

 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ํา บอพัก ซอยแสนสุข(หมู 
7)  

0 0 300,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ปรับปรุงบอพัก ถนนขางที่สาธารณประโยชน
หนองโบสถ หมู 5   

149,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ทอระบายน้ํา,บอพักซอยบานนางรําพึง จุยประ
โคน (หมูที่ 3 ชุมชนตาเจรือม)  

0 0 134,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางทอระบายน้ําบอพักซอยขางที่ทําการไปรษณีย
ประโคนชัย 

0 0 0 171,100 -100 % 0 

       
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางทอระบายน้ําบอพักซอยนิลพงษ หมู 3 0 0 0 313,900 -100 % 0 

 

      

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนชัยศิริจากหนาศูนยบริการ
สาธารณสุขถึงถนนโชคชัย-เดชอุดม  
 

0 0 0 4,759,400 -100 % 0 
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาล
ตาปูหนองระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลังวัด
แจง และกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนชีวสุทโธจากสามแยกถนนหนองระ
แซซันถึงถนนประโคนชัย-ปราสาทเมืองต่ํา 

0 0 0 0 100 % 2,857,500 

 
      

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทาง
เทา ถนนภักดีดํารง 

0 0 0 0 100 % 4,542,900 

     คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               

 
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสตคอนกรีต
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กจากประตูหลังวัด
โพธิ์ถึงแยกถนนพิบูลยสวัสดิ์ 

0 0 0 293,700 -100 % 0 

       
โครงการปรับปรุงฝาบอพัก ซอยประชาสันติ 
ถนนราษฎรบํารุง - ถนนอํานวยกิจ 

0 0 0 0 100 % 487,300 

 
      

โครงการปรับปรุงฝาบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหนาวัดแจงจากสามแยกหนาโรงเรียนวัด
แจงถึงสี่แยกประโคนชัย-บานกรวด  

0 0 406,000 0 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 149,500 0 840,000 5,838,100     7,887,700 

 รวมงบลงทุน 149,500 0 840,000 5,838,100     7,887,700 

 รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 149,500 0 840,000 5,838,100     7,887,700 

 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,300,962.72 3,011,396.41 4,236,117.36 9,909,700     11,792,980 

 แผนงานการเกษตร               

 งานสงเสริมการเกษตร               

   งบดําเนินงาน               

   คาใชสอย               

     
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ               

       
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ     พอเพียง 

0 0 0 40,000 25 % 50,000 

       โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 0 0 0 150,000 0 % 150,000 

 รวมคาใชสอย 0 0 0 190,000     200,000 
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 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 190,000     200,000 

 รวมงานสงเสริมการเกษตร 0 0 0 190,000     200,000 

 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 190,000     200,000 

 แผนงานงบกลาง               

 งบกลาง               

   งบกลาง               

   งบกลาง               

     คาชําระหนี้เงินตน 1,592,006.53 1,639,766.73 1,688,959.73 1,739,630 3 % 1,791,820 

     คาชําระดอกเบี้ย 485,200.88 437,440.68 388,247.68 337,580 -15.46 % 285,400 

     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 358,122 358,824 376,839 390,000 -0.26 % 389,000 

     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 17,180 -9.2 % 15,600 

     เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 10,943,900 11,244,400 12,291,600 6.09 % 13,040,000 

     เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,658,400 2,868,000 3,792,000 -14.29 % 3,250,000 

     เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 14,500 19,500 18,000 36,000 0 % 36,000 

     สํารองจาย 283,689 0 41,369.44 645,000 -53.49 % 300,000 

     รายจายตามขอผูกพัน 611,307.58 389,886.5 360,350.08 0 0 % 0 

       คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 0 140,000 -28.57 % 100,000 

       คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย 

0 0 0 76,200 4.84 % 79,890 

       
เงินประกันสังคมของพนักงานจางโรงเรียน
เทศบาล 0 0 0 13,400 0.75 % 13,500 

       เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

0 0 0 240,000 0 % 240,000 

     เงินชวยพิเศษ 0 27,000 0 90,000 -55.56 % 40,000 

     
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

895,250 932,381 946,621 969,410 2.24 % 991,140 

     เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 9,972.48 9,972.48 9,972.48 10,000 0 % 10,000 

     เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 725,625 0 0 % 0 

 รวมงบกลาง 4,250,048.47 17,417,071.39 18,668,384.41 20,788,000     20,582,350 
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 รวมงบกลาง 4,250,048.47 17,417,071.39 18,668,384.41 20,788,000     20,582,350 

 รวมงบกลาง 4,250,048.47 17,417,071.39 18,668,384.41 20,788,000     20,582,350 

 รวมแผนงานงบกลาง 4,250,048.47 17,417,071.39 18,668,384.41 20,788,000     20,582,350 

 รวมทุกแผนงาน 59,793,789.16 71,878,344.77 76,624,942.84 97,000,000     96,890,200 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 

 
ประมาณการรายจายรวมทั้งส้ิน 96,890,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 20,582,350 บาท 

  
งบกลาง รวม 20,582,350 บาท 

   
งบกลาง รวม 20,582,350 บาท 

   
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,791,820 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาชําระเงินตน โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ,โครงการ
กอสรางอาคารหอสมุด และศูนยการเรียนรูเทศบาล ,
โครงการกอสรางร้ัว ถนน และทอระบายน้ํา บริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล งวดที่ 6 ตามสัญญาที่
1183/190/2555 ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.
2555 กําหนดสงใชคืนภายในกําหนด 10 ป ตนเงิน 
1,791,817.38 บาท ขอตั้งจาย 1,791,820.- บาท 
เปนไปตามระเบียบ มท  วาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ.2552 ขอ 18 และมติที่ประชุม คกก.
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล คร้ัง
ที ่2/2553 วันที ่4 มี.ค.2553 (กองคลัง) 

      

   คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 285,400 บาท 

      

  เพ่ือจายชําระดอกเบี้ยงวดที ่6 ตามสัญญา
ที ่1183/190/2555 ลงวันที่ 26 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 กําหนดสงใชคืนภายใน
กําหนด 10 ป ดอกเบี้ย 285,390.03 บาท  
จึงขอตั้งจาย 285,400.- บาท 
เปนไปตามระเบียบ มท.  วาดวยเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ.2552 ขอ 18 และมติที่
ประชุม คกก.เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
คร้ังที่ 2/2553 วันที ่4 มี.ค.2553 (กองคลัง) 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 389,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหัก
ในอัตรารอยละหา ของคาจางที่จายใหแกพนักงาน
จาง โดยคํานวณตามอัตราพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 
 (7,778,040 *5/100 =388,902)  
ขอตั้งจาย 389,000 บาท เปนไปตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 
และ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท  
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ   (กองคลัง) 
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   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทนรายป  
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณ 
ทั้งป เปนไปตาม พรบ.เงินทดแทน(ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2561  (กองคลัง) 

      

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,040,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 
ในเขตเทศบาล  เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ของ อปท.  พ.ศ.2548  และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 
รวมถึงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวของ  (กองสวัสดิการ
สังคม)  (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 93 ลําดับที่ 2) 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ ใน
เขตเทศบาล  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ อปท. 
พ.ศ.2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 รวมถึงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวของ  
(กองสวัสดิการสังคม) (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  93 ลําดับที่ 3) 

      

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส
ในเขตเทศบาลที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ไดตามภารกิจถายโอน มาตรา 16  แหง พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542 และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ อปท.  
พ.ศ.2548  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  
กองสวัสดิการสังคม)  (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 93 ลําดับที่ 4) 

      

   สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามความจําเปนตามลักษณะ
ดังนี้ 
- เปนคาใชจายในกิจการที่มีความจําเปนเรงดวน  
แตมิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว และหากไมรีบ
ดําเนินการโดยเร็ว  อาจเกิดความเสียหายแกราชการ
หรือความเดือดรอนแกประชาชนได    
-เปนคาใชจายในกรณีมีเหตุจําเปนหรือกรณีฉุกเฉิน
เกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิดมากอน  เชน การชวยเหลือ
ผูประสบภัยหรือเพ่ือแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ
ตางๆ 
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- สํารองไวเพ่ิมจายในกิจการที่ไดตั้งงบประมาณไว
แลว  แตไมเพียงพอที่จะดําเนินการได  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19  
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

   รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับ
การจราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง 
เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียม
หยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงก้ันจราจร  แผงพลาสติกใส
น้ํา เสาลมลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เปนตน  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปรับปรุงและการจัดการจราจรโดยจายจากรายได
ประเภทคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก กฎหมาย
การจัดระเบียบ การจอดรถยนตทั้งจํานวนเปนลําดับ
แรก และสมทบดวยรายไดจากภาษีหรือเงินรายได
อ่ืน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2539  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

    
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 79,890 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ อปท.เก่ียวกับ
คาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของโดยคํานวณตั้งจายในอัตราไมนอยกวารอย
ละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ผานมาแลว  
โดยไมรวมเงินกู เงินจายขาด และเงินอุดหนุนทุก
ประเภทคํานวณ  รายรับจริง ป 61 
(โดยไมรวมเงินกู เงินจายขาด และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)  x 0.00167 
47,837,865.54 x 0.00167 =  79,889.24   บาท 
  จึงขอตั้งจายไว  79,890.-  บาท   

      

    
เงินประกันสังคมของพนักงานจางโรงเรียนเทศบาล จํานวน 13,500 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจาง
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 1191 ลง
วันที ่12 มิถุนายน 2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวันทิ่ 22 มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคม 
พ.ศ.2533 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ ทั้งนี้  
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย 

จํานวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลประโคนชัย ตามอัตราที่กําหนดไมนอย
กวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ เพ่ือ 
การสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือ
เทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่
ป พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผน 
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 86 ลําดับที่1) 

      

   เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพกรณีพนักงาน  
ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ ตาม
อัตราที่ระเบียบกําหนด  

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) จํานวน 991,140 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.)  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตาม
งบประมาณทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน)- สําหรับจายเปน
เงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ินหรือผูมี
สิทธิจะไดรับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และ
เงินเพ่ิมบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตามความใน
หมวด 7 แหงระเบียบนี้ เปนไปตามหนังสือ มท 
0808.5/ว30 ลว 12 กค. 2560  (กองคลัง)    
                                         

      

   เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 และหนังสือ มท 0808.5/ 
ว 30 ลว 12 กค. 2560  (กองคลัง) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,518,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,931,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800.-
 บาท  ตั้งจายไว  345,600.-บาท คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆเดือนละ 
15,840.-บาท ตั้งจายไว 380,160.-บาท คํานวณตั้งจายไว
ตลอดปงบประมาณ                                                       

      

   เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  อัตรา
เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจายไว  72,000.- บาท  คํานวณ
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ  
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 2 
อัตราๆเดือนละ 4,500.-บาท ตั้งจายไว 108,000.-บาท  
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ                             

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 
6,000.-บาท ตั้งจายไว 72,000.-บาท  คํานวณตั้งจายไว
ตลอดปงบประมาณ 
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  2 อัตราๆ
เดือนละ 4,500.- บาท ตั้งจายไว  108,000.- บาท คํานวณ
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ                            

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 207,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ดังนี้       
1. เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 
10,080.-บาท ตั้งจายไว 120,960.-บาท คํานวณตั้งจายไว
ตลอดปงบประมาณ                  
2.เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 
 7,200.-บาท ตั้งจายไว 86,400.- บาท คํานวณตั้งจายไว
ตลอดปงบประมาณ  

      

   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,555,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
1. เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตรา
เดือนละ  15,840.-  บาท  ตั้งจายไว 190,080.-
 บาท  คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
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2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล  
อัตราเดือนละ  12,960.- บาท ตั้งจายไว 155,520.- บาท 
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตราๆ
เดือนละ 10,080.-บาทตอคนตั้งจายไว 1,209,600.-
 บาท  คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
    

เงินเดือน(ฝายการเมือง)  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่  
30 กันยายน 2554 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,083,000 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,707,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
จํานวน 9 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ   

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 218,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงาน   
ผูไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปน 
รายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม  
เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมสําหรับ
คุณวุฒ ิ ที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับรองใหแกพนักงานเทศบาล  คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 236,400 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร คํานวณตั้งจายไว

ตลอดปงบประมาณ   
      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 477,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแก
ลูกจางประจําที่สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
 คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 431,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตราและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน 
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
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งบดําเนินงาน รวม 3,502,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 262,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 70,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ของสํานักปลัดเทศบาล เปนไปตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
    
 -คาตอบแทนสําหรับจายเปนเงินรางวัลใหคณะกรรมการ 
จํานวน 20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินรางวัลใหคณะกรรมการในการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก พนักงานเทศบาลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
ทั่วไป  เปนไปตามกฏหมายและระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ    

      

   คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแก คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ในการปฏิบัติงานตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ตรวจ/พิจารณารางเทศบัญญัติหรือการ
พิจารณาเร่ืองตางๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมายหรือที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย /ระเบียบ/หนังสือส่ังการ  

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกพนักงาน ลูกจางและผูที่
ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจ
หนาที่ของสํานักปลัดเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อใหแกพนักงานเทศบาล
ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ผูมีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร
ทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ินตลอดจนลูกจางและผูมีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ  เปนไปตามระเบียบ มท วา
ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 1,760,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร  
คารับหนังสือพิมพรายวัน  คาเชาทรัพยสิน  
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คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน ส.ท.ท.และคาลงทะเบียน
ตางๆ  คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คูมือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  คาจางเหมาบริการ คาจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก หรือคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล เปนไปตาม
หนังสือ มท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.
2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 
2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม คาของขวัญ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับ
การรับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  
กรกฏาคม 2548 ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1% ของ
รายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงิน 
ที่มีผูอุทิศให  และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 252 ลว 22  
ม.ค. 2553 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  
   
2. คาเล้ียงรับรอง    จํานวน  10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองจายเก่ียวกับ
การเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งหรือ
การประชุมระหวางเทศบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผูเขารวม
ประชุมและเจาหนาที่ทีเ่ก่ียวของ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฏาคม 2548 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 252  
ลว 22 ม.ค.2553    

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางที่สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เชน คาเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัด และตามโครงการความรวมมือกับสถาบัน 
การศึกษาและของสถาบันอ่ืนๆ ตามคําส่ังและตามระเบียบ
ของทางราชการและคาใชจายในการเขารับการฝกอบรม 
 

      



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 72 

	
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับถายโอนจาก
สวนราชการที่มีภารกิจถายโอนรวมกันจัดอบรม ตามคําส่ัง
และตามระเบียบของทางราชการ                                     
เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
-คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาของขวัญ คาพวงมาลัย พานพุม   
ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาใชจายในงานราชพิธี (พวง
มาลา) งานพิธีการทางศาสนา(พวงหรีด) คาชดใชความ
เสียหายหรือ  คาสินไหมทดแทนเงินชวยเหลือพนักงานหรือ
ลูกจางที่ตองหาคดีอาญาและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไป
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน  2530 และหนังสือ กค ที ่กค 0518.4/ว 89 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ   

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล  
เชน พิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม
นันทนาการ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  เปนไปตามระเบียบ มท วาดวย 
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 96 ลําดับที่ 3) 

      

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 
สภาเทศบาล 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของ  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เชน คาจัดสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชา
ที่พัก และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 96 ลําดับที่ 5 ) 

      

    
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 800,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้ง
ซอม หรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง  สําหรับอัตรา
คาใชจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.)กําหนด เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/
ว 3675 ลว 6 ก.ค. 2561หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่   
เก่ียวของ(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 96 ลําดับที่ 1 ) 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป เชน คาจัดสถานที่อบรม คาใชจาย 
ในพิธีเปด-ปดการอบรม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  
คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 96 ลําดับที่  4) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาล เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 560,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เชน  พระบรมฉายาลักษณ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอเซ็น   
ธงชาติ  สมุดประวัติขาราชการ ลวดเย็บกระดาษ แบบ
พิมพ ท.ร.14 ฉบับคอมพิวเตอร  ท.ร.13 ท.ร.31 แบบ
พิมพที่ใชในงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุคงทน 
เชน ไมโครโฟน   ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา  
สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส  ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ผังแสดงวงจรตางๆ 
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เชน  ชุดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง  
กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ํารอน ถังแกส ฯลฯ ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับกล่ิน น้ํายาถูพ้ืน  
น้ํายาทําความสะอาด แปรงลางหองน้ํา ไมปดฝุน ไมกวาด  
เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เปนไปตาม
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หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 
2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  
เชน ไมตางๆ  คอน คีม จอบ เสียม ขวาน สวาน เล่ือย  
ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร  
สี แปรงทาสี ตะป ู ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ัง
การอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต สาย
ไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  
เชน เบาะรถยนต เคร่ืองยนต(อะไหล) แบตเตอร่ี กระจก 
มองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ ใชเปน
อุปกรณหรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ
และเคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการ 
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด แกส
หุงตม น้ํามันจารบี ถาน น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ ใชกับรถยนต  
ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกล  เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบหรือผา
พลาสติก ฯลฯ ใชในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนา
บริเวณสํานักงานเทศบาลและบริเวณอ่ืนๆ  เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต  
เปนตน ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 
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คาสาธารณูปโภค รวม 920,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษามิเตอร
ไฟฟาในสํานักงานศาลาอเนกประสงคหนองระแซซัน  
น้ําพุ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค
2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.
2560 และหนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560 
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ คํานวณตั้งจายไวตลอดทั้ง
ปงบประมาณ 

      

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทในประเทศ (ในสํานักงานเทศบาล
และหองนายกเทศมนตรี) คาโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูมีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่  
26 พฤษภาคม 2553 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ  

      

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ใน
กิจการของเทศบาล  คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
คาโทรสาร และคาส่ือสารอ่ืนๆ  คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 52,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 52,900 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน   จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด มีความจําเปนตอง
จัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไมมีในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไมมีใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 

จํานวน 8,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 
เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
ตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
      

  
งบรายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน       

    
รายจายอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจาง/คาตอบแทนสถาบัน หนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกผูมีความรูความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดาน
ตางๆของเทศบาล ตามแนวทางเปาหมายและเกณฑชี้วัดที่
ระเบียบที่เก่ียวของกําหนด 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

    

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน “สถานที่กลาง” ประจําป
งบประมาณ 2563 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบาน
ไทร ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน “สถานที่
กลาง” ประจําปงบประมาณ 2563  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11  
ตุลาคม 2560 และระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 95 ลําดับที่ 2)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,708,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,677,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,677,000 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,010,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดงานปองกันฯ จํานวน 3 
อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ   

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร คํานวณตั้งจาย

ไวตลอดปงบประมาณ 
      

   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 286,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแก
ลูกจางประจําที่สังกัดงานปองกันฯ จํานวน 1 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,241,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดงาน
ปองกันฯ จํานวน  10 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดงาน
ปองกันฯ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 992,800 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 117,800 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 75,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
จํานวน  45,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ของงานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย เปนไป
ตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ    
 
-คาปวยการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน  30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับ
คาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ประกอบระเบียบ 
มท.วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก อปพร.ของ อปท. 

      



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 78 

	
 
พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0808.2/ว7271 ลว 26  
ธ.ค.2560 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ    

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกพนักงาน ลูกจางและ
ผูที่ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเปน
ภารกิจหนาที่ของงานปองกันฯ ตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ินตลอดจนลูกจางและผูมีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ  เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยเงินสวัสดิ 
การเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 470,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเขาปกเอกสาร   
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ  คาเบี้ย
ประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คูมือปฏิบัติราชการหรือระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล  คาจางเหมาบริการหรือคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของงานปองกันฯ 
เปนไปตามหนังสือ มท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจางที่สังกัดงานปองกันฯ และสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ตําบลประโคนชัย ตามระเบียบของทางราชการ เชน  
คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา ที่พัก 
คาลงทะเบียน ฯลฯ และคาใชจาย ในการฝกอบรม
สัมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด  
ตามโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ 
ของสถาบันอ่ืนๆ ตามคําส่ังและตามระเบียบของทาง
ราชการ และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน คาเบี้ยเล้ียงพยานและผูตองหา 
คาพาหนะของพยาน ในคดีแพง ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 
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ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ัง
การอ่ืนที่เก่ียวของ 

    
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.   
เชน  กิจกรรมการพัฒนา  คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ   เปนไป 
ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 101 ลําดับที่ 7) 

      

    
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงคสรางจิตสํานึก
ใหปฏิบัติตามกฎจราจร จัดทําปายสัญญาณแจงเตือน 
ปายประชาสัมพันธจุดบริการนักทองเที่ยว จุดพักรถ ปาย
แนะนําเสนทางการเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร  
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาเบี้ยเล้ียงเดินทางของ
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
และคาใชจายอ่ืนๆ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก 
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนที่จะมารับ
บริการ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 ก.ย.
2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค.2561 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  101 ลําดับที่ 8)  

      

    
โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดสถานที่
ฝกซอมแผน  คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  เปนไป 
ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  101 ลําดับที่ 6) 

      

    
โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลประโคนชัย 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบล 
ประโคนชัย คาจัดสถานที่ฝกทบทวน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาจางเหมายานพาหนะ  
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืน 
ที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 100 ลําดับที่ 4) 
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โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตน เชน คาจัดสถานที่ฝกอบรม  
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 100  
ลําดับที่ 5)   

      

    
โครงการฝกอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมวินัยจราจร  
ขับขี่ปลอดภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาจัดสถานที่
ฝกอบรม คาอาหาร  คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  
เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝก 
อบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  101 ลําดับที่ 9) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของงานปองกันฯ เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 355,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เชน พระบรมฉายาลักษณ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอ
เซ็น ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ัก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส  ฯลฯ ประเภท 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอร่ีวิทยุ
ส่ือสาร  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ ประเภท 
วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต สาย
ไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
เชน เบาะรถยนต เคร่ืองยนต(อะไหล) แบตเตอร่ี กระจก 
มองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  
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ใชเปนอุปกรณหรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด 
แกสหุงตม น้ํามันจารบี ถาน น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ ใชกับ
รถยนต ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกล  เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  
22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภท 
วัสดุส้ินเปลือง เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ือง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบ
ฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษา
มิเตอรไฟฟากลองวีดีโอวงจรปด คํานวณตั้งจายไว 
ตลอดปงบประมาณ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 
0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือดวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ  
มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

  
งบลงทุน รวม 39,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 39,000 บาท 

   ครุภัณฑกอสราง       

    
คาจัดซื้อเล่ือยโซยนต จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเล่ือยโซยนต แผนบังคับโซขนาดไม
นอยกวา 11 นิ้ว เคร่ืองยนตไมนอยกวา 0.7 แรงมา  
จํานวน 1 เคร่ือง เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการใหบริการ
ประชาชน เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989   
ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 แกไข-
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 12 ลําดับที่ 1) 

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

      

  สําหรับจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง 
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งานเทศกิจ รวม 240,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 240,000 บาท 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป   
งานเทศกิจ จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ  

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางทั่วไป งานเทศกิจ คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน เคมีภัณฑ แกส และวัสดุ
ทั่วไป ฯลฯ ตั้งตามราคาจําหนายทั่วไป เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับพนักงาน
ดับเพลิงและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)  
ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดคลุมดับเพลิง เส้ือ กางเกง  
เข็มขัด หมวก รองเทา ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของงานปองกันฯ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว 384  
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
ดับเพลิง ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง  หัวฉีด ขอแยก ขอตอและ
วัสดุอุปกรณดับเพลิงอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เปนไปตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 84 

	

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,762,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,129,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,129,980 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,829,980 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร ที่สังกัดกอง

คลัง  คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป  
ที่สังกัดกองคลัง จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 
ตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางทั่วไป ที่สังกัดกองคลัง คํานวณตั้งจายไวตลอด 
ปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 623,500 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 163,500 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ     
จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จางทั่วไป ของกองคลัง เปนไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ    
 
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560    

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่
ของกองคลัง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงาน
สวนทองถ่ินตลอดจนลูกจางและผูมีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ เปนไปตามระเบียบ มทวาดวยเงินสวัสดิการ 
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เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

   
คาใชสอย รวม 340,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง เชน คาเขาปกเย็บเลมเอกสาร  
คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกันภัย ประกัน
อัคคีภัย คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางเหมาบริการ คาจาง
เหมาปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาที่ดินและอาคารพาณิชยที่
เทศบาลเชาจากกระทรวงการคลัง และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามหนังสือ มท ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่สังกัดกองคลัง เชน คาเบี้ยเล้ียง
เดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะคาลงทะเบียน ฯลฯ และ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ฝกอบรมของสถาบันพัฒนา บุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ตาม โครงการฝกอบรมของ
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตามโครงการความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา และของสถาบันอ่ืนๆ   ตามคําส่ังและ
ตามระเบียบของทางราชการ และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คา
ชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19  
ตุลาคม 2560 ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ัง
การอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

    
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตาม
โครงการและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท.วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของ อปท.พ.ศ.2550 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ.
2551 และหนังสือ ที่ มท.0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ.
2561 และหนังสือ มท ที่มท 0808.3/ว 67 ลว 9 ม.ค.  
2555 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  98 ลําดับ
ที ่11)  
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   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองคลัง เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เชน กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เคร่ืองคิด
เลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน กระดาษ กระดาษคารบอน ปากกา ดินสอ
ยางลบ กาว ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร  
แฟมเสนอเซ็น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ ประเภท 
วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถจักรยานยนต สายไมล เพลา  
ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
เคร่ืองยนต(อะไหล) แบตเตอร่ี  ฯลฯ ใชเปนอุปกรณหรือ
เพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด 
น้ํามันเคร่ือง น้ํามันจารบีฯลฯ ใชกับรถยนต ยานพาหนะ 
และเคร่ืองจักรกล  เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ือง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบ
ฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 9,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา 

จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง 
เปนเงิน 9,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด มีความจําเปนตองจัดซื้อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไมมีในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,288,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,552,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,552,100 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,189,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
จํานวน 6 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร คํานวณตั้งจาย

ไวตลอดปงบประมาณ   
      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 278,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
ที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2 อัตรา  
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ ที่สังกัดกองวิชาการและแผนงานคํานวณ 
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 702,600 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 139,600 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ  ของกองวิชาการและแผนงาน เปนไป
ตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ    

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือคาอาหารทําการนอกเวลา ใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อันเปนภารกิจ
หนาที่ของกองวิชาการและแผนงาน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อใหแกพนักงาน
เทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ผูมีสิทธ ิ
ตามระเบียบของทางราชการ คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงาน
สวนทองถ่ินตลอดจนลูกจางและผูมีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คาใชสอย รวม 440,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เชน คาเขาปก
เย็บเลมเอกสาร คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาคูมือระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาล คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจัดทํา
จดหมายขาว คาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป คาจัดทําเอกสารแผนพับ คาจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ คาติดตั้งมิเตอรไฟฟาสําหรับเคร่ือง 
รับวิทยุระบบกระจายเสียง และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ 
เปนไปตามหนังสือ มท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจางที่สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา ที่พัก  
คาลงทะเบียน ฯลฯและคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามโครงการ
ฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดตามโครงการ
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และของสถาบัน
อ่ืนๆ ตามคําส่ังและตามระเบียบของทางราชการ และ
คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน คาเบี้ยเล้ียงพยานและผูตองหาคาพาหนะของ
พยานในคดีแพง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท.  
พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

    
โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมระดับ
ชุมชน/ตําบล เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และสนับสนุนการนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาจัด 
เตรียมสถานที่  และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 2 ม.ค.2559 หนังสือ  
มท 0810.3/ว5797 ลว 10 ต.ค. 2559 หนังสือ มท 
0891.4/ว 856 ลว 12 มี.ค.2553  
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(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 98 ลําดับที่  12)  

    
โครงการอัตลักษณประโคนชัย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ 
อัตลักษณประโคนชัย  เชน คาจัดเตรียมสถานที่  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  
คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร  
คาจัดนิทรรศการ คาใชจายในพิธีเปด-ปดโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไป
ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565 หนา  59 ลําดับที่ 1 ) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองวิชาการและแผนงาน เปนไปตามหนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน เชน กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร   
ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา  
ดินสอยางลบ กาว ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บ
เอกสาร แฟมเสนอเซ็น ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน  ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ 
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน  สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา หลอด
วิทย ุฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  
ดอกลําโพง ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ 
 ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 
 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป 
ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน รูปสีหรือขาวดําที่ได 
จากการลางอัดขยาย เมมโมร่ีการด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  ซีดีเพลง  พูกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ือง
อานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบ
ฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 63,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 58,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาระบบกระจายเสียงตามสายของ
เทศบาล และรองรับปายประชาสัมพันธจอ LED คํานวณ
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณเปนไปตามหนังสือดวน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือ
ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และ
หนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบ
อินเทอรเน็ต คาโทรสาร และคาส่ือสารอ่ืนๆ  คํานวณ 
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ  

      

  
งบลงทุน รวม 34,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 34,000 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    
คาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว  
เปนเงิน 3,000 บาท  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดใน 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เปนไปตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที ่15 พฤษภาคม 2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
พ.ศ.2561-2565  

      

    
คาจัดซื้อตูวางเอกสาร จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูวางเอกสาร จํานวน 3 ตูๆละ 
3,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท  เปนครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ มีความจําเปนตอง
จัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย.2552 
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไมมีในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 

จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 4,862,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,493,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,493,300 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,073,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา จํานวน  
5 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร คํานวณตั้งจาย 

ไวตลอดปงบประมาณ   
      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัด
กองการศึกษา จํานวน 3 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป  สังกัดกองการศึกษา คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,321,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เปนไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่
ของกองการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ เปนไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา ผูมีสิทธิตามระเบียบของ 
ทางราชการ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 1,738,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,238,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เปนคาใชจาย
ในลักษณะตางๆ ประกอบดวย  
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-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการทั่วไป เชน คาเขาปกเย็บเลม
เอกสาร  และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจางเหมาบริการ คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ                        
- คาใชจายตามโครงการจางเหมาแรงงาน หรือจางเหมา
บุคคลภายนอก เพ่ือจางเหมาบริการสอน จางเหมาบริการทํา
ความสะอาด และความเรียบรอยภายในโรงเรียนเทศบาล
ตําบลประโคนชัย      
เปนไปตามหนังสือ มท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120  
ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกองการศึกษา  
เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ  
คาลงทะเบียน  ฯลฯ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตามโครงการฝกอบรมของ
สํานักงานทองถ่ินจังหวัด และตามโครงการความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและของสถาบันอ่ืนๆ ตามคําส่ังและตาม
ระเบยีบของทางราชการ และ คาใชจาย ในการเขารับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับถาย
โอนจากสวนราชการที่มีภารกิจถายโอนรวมกันจัดอบรม  
ตามคําส่ังและตามระเบียบของทางราชการ เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19  
ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

    
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
เชน คาใชจายในการจัดซุมเฉลิมพระเกียรต ิคาใชจายใน
การตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของกับการจัด
กิจกรรม เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ 
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565   
หนา 69 ลําดับที่ 5) 
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โครงการจัดหาหนังสือและส่ือส่ิงพิมพประจําหอสมุดเทศบาล
ตําบลประโคนชัย 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดหาหนังสือและ
ส่ิงพิมพประจําหอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย  
เชน หนังสือพิมพ วารสาร และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565 หนา  67 ลําดับที่ 3) 

      

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เชน  
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจาย 
ในการประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของกับ
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  69 ลําดับที่ 1) 

      

    
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชิน ี

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีเชน คาใชจาย
ในการตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของกับสมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีเปนไปตามระเบียบ มท 
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559  (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
พ.ศ.2561-2565 หนา  69 ลําดับที่ 2) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกอง
การศึกษา  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 155,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เชน พระบรมฉายาลักษณ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอเซ็น  
ธงชาติ  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ัก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส  ฯลฯ ประเภทวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบตเตอร่ีวิทย ุ
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ส่ือสาร  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เชน  ชุดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ํารอน ถังแกส ฯลฯ 
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับกล่ิน  
น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทําความสะอาด แปรงลางหองน้ํา  
ไมปดฝุน ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  
ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  
เชน ไมตางๆ  คอน คีม จอบ เสียม ขวาน สวาน  
เล่ือย ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามัน ทาไม  
ทินเนอร สี แปรงทาสี ตะป ู ปูนซิเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ 
ประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด แกส
หุงตม น้ํามันจารบี ถาน น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ ใชกับรถยนต  
ยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกล  เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช อุปกรณในการขยายพันธุพืช ผาใบหรือผาพลาสติก 
ฯลฯ ใชในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาบริเวณ
หอสมุดฯ,โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย และงานอ่ืนๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย  
2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  
แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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คาสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 320,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษามิเตอร
ไฟฟา ซุมเฉลิมพระเกียรต ิหอสมุดเทศบาลตําบลประโคน
ชัย โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย และสนามกีฬา
อเนกประสงคหนองระแซซัน คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ มท 0810.8/
ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ(ในหอสมุด
เทศบาลตําบลประโคนชัย)และคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
การใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาเลขหมายโทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  
คาโทรสาร และคาส่ือสารอ่ืนๆ (ในหอสมุดเทศบาล 
ตําบลประโคนชัย) คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 38,300 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 38,300 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ออลอินวัน สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ออลอินวัน สําหรับ
งานสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว จํานวน 2 
เคร่ืองๆละ 17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคา
กลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือบริการประชาชนในหอสมุด
เทศบาลตําบลประโคนชัย  เปนไปตามหนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 109 ลําดับ
ที ่20) 

      

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Print) 

จํานวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Print) จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคา
กลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการประจําป 
2563 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย 
ตามโครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการ
ประจําป 2563 จํานวน 10,000.- บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  70 ลําดับที่ 6) 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 21,385,970 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,910,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,910,600 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,513,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดกอง
การศึกษา จํานวน 6 อัตราคํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือ ดวนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลว 22 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

      

   เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะใหกับพนักงานเทศบาล/พนักงาน
ครูเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบของทางราชการ   
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือ ดวนมากที่ มท 
0809.4/ว 1893 ลว 22 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ังการ 
อ่ืนที่เก่ียวของ  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 234,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตราและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  
ที่สังกัดกองการศึกษา คํานวณตั้งจายไวตลอดป 
งบประมาณ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือ ดวนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 1893 ลว 22 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดกองการศึกษา คํานวณ 
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนไปตาม
หนังสือ ดวนมากที่ มท 0809.4/ว 1893 ลว 22 มิ.ย.  
2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 8,205,370 บาท 

   
คาใชสอย รวม 2,443,350 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแขงขันคณิตศาสตรคิดสนุก จํานวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันคณิตศาสตรคิด
สนุก เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายใน 
การประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไป 
ตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 2 (4) ) 
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โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาไทย จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันตอบปญหา
ภาษาไทย เชน  คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายใน
การประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 2(5)) 

      

    
โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ จํานวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันตอบปญหาภาษา 
อังกฤษ เชน  คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 2(1)) 

      

    
โครงการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันตอบปญหา
วิทยาศาสตร เชน คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายใน
การประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 2(2)) 

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน  
คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาโตะ-เกาอ้ี คาจัดนิทรรศการ  
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายในการประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ 
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา  67 ลําดับที่ 4 ) 

      

    
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประกวดวาดภาพระบาย
สี เชน  คาตอบแทนกรรมการ คาของรางวัลหรือเงิน
รางวัล คาจัดทําเกียรติบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 2(3)) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,233,350 บาท 

      

  1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียน ทต.ปช      จํานวน  1,092,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ตําบลประโคนชัย  (ตั้งรองรับ 
เงินอุดหนุน นักเรียน 243 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 
วัน เปนเงิน 972,000.- บาท เทศบาลตําบลประโคนชัย  
ตั้งสมทบเพ่ิม 60 คนๆละ 20 บาท จํานวน 100 วัน  
เปนเงิน 120,000.-บาท รวมเปนเงิน1,092,000.- บาท) 
    
2 .คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
จํานวน  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัยเชน คาวัสดุจัดทําเอกสาร
หลักสูตรสถานศึกษา คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวของ    
 
3. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  ระบบ adsl/wifi 
จํานวน 16,800  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายระบบAsymmeteic  Digital   
Sub-scriber Line : ADSL  จํานวน 9,600.- บาท และ
ระบบ Wireless Fidelity : Wifiจํานวน 7,200.- บาท
สําหรับหมายเลขที่ติดตั้งไวประจําโรงเรียนเทศบาลตําบล
ประโคนชัย   
     
4. คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 
จํานวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเทศบาลตําบล 
ประโคนชัยคาจัดซื้อหนังสือและอุปกรณเขาหองสมุดเพ่ือ 
ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตามหลักสูตรและแผนการเรียน
การสอนตามหลักการปฏิรูปการศึกษา เชนการจัดหาหนังสือ
ประจําหองสมุด วัสดุอุปกรณประจําหองสมุดส่ือประจําหอง 
สมุดตามความจําเปนพ้ืนฐาน  
   
5. คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน  
จํานวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัยเชน คาสมมนาคุณ
วิทยากร คาจัดทําเอกสาร คาอาหารวาง คาอาหารและ
เคร่ืองดื่มและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
    
6. คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
จํานวน  10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทองถ่ิน (คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)โดยจะไดรับจัดสรรสําหรับนักเรียนในโรงเรียน 
ที่สังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือน
ไมเกิน 40,000 บาท ตอป  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
อัตรา 500 บาทตอคนตอภาคเรียน หรือ 1,000 บาทตอคน
ตอป   (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 
หนา 67 ลําดับที่ 6)     
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7. คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน  21,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด  
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  
   
8. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และรายหัวสวน
เพ่ิมเติม (Top Up)  จํานวน  478,900  บาท 
 8.1เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา  

      

  เปนเงิน 431,900  บาท                                   
8.2 เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวน
เพ่ิมเติม (Top Up) เปนเงิน 47,000 บาท 
    
9. คาหนังสือเรียน  จํานวน  99,460  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา   
  
10. คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  66,460  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา    
     
11. คาเคร่ืองแบบนักเรียน  จํานวน  78,540  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา  
   
12 . คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
จํานวน  109,190  บาท 
 เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา 
                                                             
13.คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา อปท.  จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน 
ในโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย    
   
14.คากิจกรรมพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 
 จํานวน 21,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู 
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย    
   
15. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่ 
สังกัดสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จํานวน  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   
 หมายเหตุ "ทั้งนี้ ขอ 1-15 จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน" เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลว 19 มิ.ย. 2561และระเบียบ มท วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป
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จัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2551   หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-
2565 แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 8-9 ลําดับ
ที ่1)    
   

   
คาวัสดุ รวม 5,762,020 บาท 

   คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,762,020 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)จํานวน 5,762,020.-
 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน นม ใหนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและ
โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.2 ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย  
จํานวน 465,640.-บาท 
2. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จํานวน  2,515,970.- บาท 
3. โรงเรียนประโคนชัยวิทยา จํานวน 2,205,550.-บาท 
4. โรงเรียนวัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง)  
จํานวน 274,860.- บาท 
 
รายการตามขอ 1-4 เปนเพียงการแสดงใหเห็นถึงที่มาของ
ยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพ่ิมลดของจํานวนนักเรียนแต
ละสถานศึกษา ใหสามารถปรับเกล่ีย ถัวเฉล่ียจาย
งบประมาณกันได โดยไมตองเปล่ียนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณแตอยางใด  ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลว 19 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินพ.ศ.2561-2565 หนา 68 ลําดับที่ 9) 

      

  
งบลงทุน รวม 214,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 214,000 บาท 

   
ครุภัณฑการศึกษา       

    
คาจัดซื้อโตะ เกาอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) จํานวน 64,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ โตะ เกาอ้ี นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ประกอบดวย         
-โตะขนาดความกวาง 400 มม.x ยาว 600 มม.x  
สูง 670 มม. 
-เกาอ้ีนักเรียน กวาง 370 มม.x ยาว 380 มม.x
สูง 380 มม.(พ้ืนรองนั่ง) 685 มม.(ขอบบนพนักพิง)  
สวนที่เปนไม : ไมที่ใชผานการอบแหงอัดน้ํายากัน
ปลวก มอด วัสดุเปนไปตามมาตรฐาน มอก.1494-
2541 และ1495-2541 ทําสีดวยแลกเกอรชนิด NON-
TOXIC ไมเปนอันตรายตอรางกายเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
สวนที่เปนเหล็ก:ใชทอเหล็กกลาผานการทดสอบตาม มอก.
107 ทําสีดวยการ    ชุบซิงคฟอสเฟต พนสีฝุนอบความรอน
ไมมีสวนผสมของสารระเหย เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
จํานวน 40 ชุด เปนเงิน  64,000  บาท  
เปนครุภัณฑที่มีกําหนดตามมอก.1494-2541: โตะ
เรียน และ มอก.1495-2541 : เกาอ้ีเรียน (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 108 ลําดับที่ 15) 
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   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตําบลประโคนชัย 
ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน" เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ัง
การอ่ืนที่เก่ียวของ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 66 ลําดับที่ 1(13)) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 11,056,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 11,056,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา จํานวน 4,604,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรใหเด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปที ่6 ระยะเวลา 200 วัน                     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลว 19 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 67 ลําดับที่ 8) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง) จํานวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรใหเด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปที ่6 ระยะเวลา 200 วัน 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 และหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว  
19 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 67  
ลําดับที่ 8) 
 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จํานวน 5,252,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรใหเด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปที ่6 ระยะเวลา 200 วัน                     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  
2559 และหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว 
19 มิ.ย. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา  67 ลําดับที่ 8 ) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 810,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 640,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอ
เทศบาลตานยาเสพติด เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
แขงขัน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬาที่
ใชในการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 62 ลําดับที่ 12(4)) 

      

    
โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอล เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
แขงขัน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬาที่
ใชในการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 62 ลําดับที่ 12(3)) 

      

    
โครงการแขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง 
ตลุงคัพ เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปดการแขงขัน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาตอบแทนกรรมการตัดสิน  
คาจัดซื้อถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬาที่ใชในการแขงขัน 
และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 
หนา  62 ลําดับที่ 12 (1)) 

      

    
โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล
เทศบาลตานยาเสพติด เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
แขงขัน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณกีฬาที่
ใชในการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 62 ลําดับที่ 12(5)) 
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โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน หนอง 
ระแซซันคัพ 

จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณี 7 คน หนองระแซซันคัพ เชน คาใชจายในพิธี
เปด-ปดการแขงขัน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณกีฬาที่ใชในการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ 
เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผน 
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  62 ลําดับที่ 12(2)) 

      

    
โครงการประโคนชัย ฮาลฟมาราธอน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ  
ประโคนชัย ฮาลฟมาราธอน เชน คาใชจายในพิธีเปด-ปด
การแขงขัน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม  
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดซื้อถวยรางวัล  
คาเหรียญที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ 
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 63 ลําดับที่ 18) 

      

    
โครงการสงนักกีฬาเทศบาลตําบลประโคนชัยรวมแขงขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสงทีมนักกีฬาตัวแทน
เทศบาลตําบลประโคนชัยเขารวมแขงขันกีฬาชิงถวย
พระราชทานประโคนชัยเกมส และกีฬาอ่ืน  เชน  
คาเบี้ยเล้ียงนักกีฬาและเจาหนาที ่คาจางถายรูปประวัติ
นักกีฬา คาเคร่ืองแตงกาย คายาและเวชภัณฑ คาอาหาร
บํารุงรางกาย คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนคาจางเหมา
ยานพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง ตลอดจนคาใชจายอ่ืน
ที่เก่ียวของในการเก็บตัวฝกซอมและสงนักกีฬาและ
เจาหนาที่เขารวมการแขงขันดังกลาว  เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา  61 ลําดับที่ 9 ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    

โครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(ประโคนชัยเกมส คร้ังที่ 17) ประจําป 2563 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  
ตามโครงการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส คร้ังที่ 17 ประจําป 2563 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ( เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 6 ลําดับ
ที ่1) 

    

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว คร้ังที่ 27  
ประจําป 2563 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  
ตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา 
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
คร้ังที่ 27 ประจําป 2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24  
มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565   
แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 5 ลําดับที่ 1) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 64 ลําดับที่ 19)  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัยวิทยา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 64 ลําดับที่ 19)  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 64 ลําดับที่ 19)  
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อุดหนุนโรงเรียนวัดแจง (เศียรคุรุราษฎรบํารุง) จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 64 ลําดับที่ 19)  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน
ที่เก่ียวของ (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 64 ลําดับที่ 19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 109 

	
 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 1,390,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 580,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาเชาเต็นท เวท ีคาเคร่ือง
เสียง คาอาหารคาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาจางมหรสพ
การแสดง คาของรางวัลหรือเงินรางวัลคาใชจายในการ
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการประชา 
สัมพันธเงินสนับสนุนชุมชนที่เขารวมกิจกรรม และ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  60 ลําดับที่ 1) 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต 
เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเคร่ืองดื่ม คาจางมหรสพการแสดง คาของรางวัล 
หรือเงินรางวัล  คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายในการประชาสัมพันธเงินสนับสนุน 
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรม และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ 
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565   
หนา  60 ลําดับที่ 2) 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอาหาร  
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาจางมหรสพการแสดง  
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาใชจาย ในการตกแตง
สถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการประชาสัมพันธ 
เงินสนับสนุนชุมชนที่เขารวมกิจกรรมและคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.
2559 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 
หนา  60 ลําดับที่ 4) 

      

    
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม
หรือจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันขึ้นปใหม
ฯลฯโดยเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดซื้อธง
เสมาธรรมจักร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  
เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
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จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-2565  
หนา 68 ลําดับที่ 2) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 810,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 810,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุงชมทุงนก 
ประโคนชัย ประจําป 2563 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  
ตามโครงการจัดงานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุงชมทุง
นกประโคนชัย ประจําป 2563   เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ   
(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 61  
ลําดับที่ 7) 

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียน ขบวนแห
และรูปสัตวประจําป งานประเพณีแหเทียนพรรษา 

จํานวน 720,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดทําตนเทียน ขบวนแหและรูปสัตวประจําป งานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ. 2563 ใหแกชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลประโคนชัย จัดทําตนทียน ขบวนแหและรูป
สัตวประจําป  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 60 ลําดับที่ 5) 

      

   
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       

    
โครงการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และ
บวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนวัดกลาง ตามโครงการจัดพิธี
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศิลจาริณีภาค
ฤดูรอน โดยเบิกจายตามระเบียบที่เก่ียวของของกรมการ
ศาสนา 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที ่3 เมษายน 2560 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา  68 ลําดับที่ 1)  
 
 
 
 

      



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 111 

	
 
 
 

 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม 40,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2563 จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย 
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
บุรีรัมย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือ
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา  60 ลําดับที่ 3) 

      

    
โครงการสงเสริมการทองเที่ยว"มหัศจรรยทองเที่ยวบุรีรัมย" จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย 
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว “มหัศจรรยทองเที่ยวบุรีรัมย” 
ตามโครงการประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอย
อารยธรรมขอม ประจําป 2563 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา  61 ลําดับที่ 8) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 10,104,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,601,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,601,900 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,106,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม จํานวน 5 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 234,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงาน 
ผูไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม,เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
(พตส.) ,เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการในสังกัดเทศบาล, เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงิน
ที่ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลรับรองใหแกพนักงานเทศบาลคํานวณตั้ง
จายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 194,400 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร และเงินประจํา

ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
      

   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 238,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแก
ลูกจางประจําที่สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,469,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 3 อัตราและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 28 อัตรา 
ที่สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คํานวณ  ตั้งจาย 
ไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม คํานวณ  ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,377,800 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 334,800 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 194,000 บาท 

      

  -เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ     
จํานวน  50,000  บาท 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
ประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนไปตามกฏหมายและ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ   
  
-คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  จํานวน  144,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ    

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
หรือคาอาหารทําการนอกเวลา ใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการ อันเปนภารกิจหนาที่ของ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของ อปท.พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

      

   คาเชาบาน จํานวน 100,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือเชาซื้อใหแกพนักงานเทศบาลใน
สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ผูมีสิทธิตามระเบียบ
ของทางราชการ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 
เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําที่สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ผูมี
สิทธิตามระเบียบของทางราชการ เปนไปตามระเบียบ มท วา
ดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 753,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไดแก คาเขาปกเย็บเลม
เอกสาร คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมา
บริการ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาเบี้ย
ประกันภัย และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เปนไปตามหนังสือ
มท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค.  
2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 53,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่
สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เชน คาเบี้ยเล้ียง
เดินทางคาเชาที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ และ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝกอบรม
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ของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัด ตามโครงการความรวมมือกับสถาบัน 
การศึกษา และของสถาบันอ่ืนๆ ตามคําส่ังและตามระเบียบ
ของทางราชการและคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาชดใชความ
เสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ  
อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 1,090,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เชน กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอ
เซ็น ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา 
สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส  ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร  ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เชน  ชุดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ํารอน ถังแกส ถังรอง
ขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กล่ิน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทําความสะอาด แปรงลางหองน้ํา ไมปด
ฝุน ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน 
เชน ไมตางๆ  คอน คีม จอบ เสียม ขวาน สวาน เล่ือย  
ฯลฯประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร  
สี แปรงทาสี ตะป ู ปูนซิเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ  
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ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต สาย
ไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
เชน เบาะรถยนต เคร่ืองยนต(อะไหล) แบตเตอร่ี  กระจกมอง
ขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ ใชเปน
อุปกรณหรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด  ถาน  
แกสหุงตม น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ ใชกับ
ยานพาหนะ เคร่ืองยนตและเคร่ืองจักรกล เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 
2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22  
มีนาคม 2560 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเคร่ืองมือผาตัด  เปลหามคนไข ที่
วางกรวยแกว หูฟง เคร่ืองนึ่ง ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ หลอดแกว  
สายยาง เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ วัคซีน ทรายอะเบท  
สําลี ผาพันแผล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการ 
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
เชน บัวรดน้ํา สปริงเกอร จานพรวน กรรไกรตัดหญา  
จอบหมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  เชน พันธุพืช ปุย วัสดุ
เพาะชํา ผาใบหรือพลาสติก ยาปองกันและ 
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน  
เชน เส้ือ  รองเทาบูทยาง หมวก ผาปดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/
ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 หนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  
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แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว  
27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษามิเตอร
ไฟฟา โรงฆาสัตวของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล  คํานวณ 
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด 
ที ่มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือดวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ 
มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

  
งบลงทุน รวม 1,124,300 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,124,300 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน       

    
คาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน  
3,000 บาท  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

    
คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 
5,000 บาท  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จํานวน 950,000 บาท 

      

  รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย จํานวน 1 คัน  
เปนครุภัณฑที่มีกําหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552   
(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 109 
ลําดับที่ 26) 

      

   ครุภัณฑการเกษตร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เคร่ืองพนหมอกควัน จํานวน 2 เคร่ือง เปนครุภัณฑที่มี
กําหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ 
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

      



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 117 

	
2559 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
หนา 110 ลําดับที่ 29) 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกณฑราคากลาง ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด มีความจําเปนตอง
จัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไมมีในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

    
คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Print) 

จํานวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Print) จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตามเกฑราคากลาง ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด  
มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  

      

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 850,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 520,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข โดยแยกเปน 
- คาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลาสําหรับแพทย 
 พยาบาล และเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   
- คาจัดอบรมทางดานสาธารณสุขใน 3 กลุม ไดแก  
กลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร , กลุมดานสงเสริม
สุขภาพ และกลุมเส่ียง เชน คาสมนาคุณวิทยากร  
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานที่ คาอาหาร  คาอาหารวาง   
คาเคร่ืองดื่ม  และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ   
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
2548  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 86 ลําดับที่ 2) 

      

    
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  เชน  คาจัดเตรียม
สถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาจัดทําเกียรติ
บัตร คาจัดนิทรรศการ คาใชจายในพิธีเปด-ปดโครงการ  
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาจางเหมา 
บริการและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ  
มท วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ 
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ  
อปท.พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 94 ลําดับที่ 1) 

      

    
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา และเพ่ือขับ 
เคล่ือนแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย 
ราชนารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 
2561และหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2562 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 88 ลําดับที่ 8) 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) 

จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน เชน  
คาจัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ  
คาเชาที่พัก  และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
และระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ 
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 87 ลําดับที่ 4) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 330,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2563 จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย 
ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2563 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 94 ลําดับที่ 2)  

      

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ใหแกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย 
รวม 16 ชุมชน เปนเงิน 200,000 บาท    
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน 
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว 24 พฤษภาคม 2559 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 หนา 86) ลําดับที่ 1 ) 

      

    
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชนโดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม.ในเขต
ชุมชนๆ ละ 7,500.- บาท จํานวน 16 ชุมชน เปนเงิน  
120,000 บาท เพื่อให อสม. ดําเนินการ ในกิจกรรมตางๆ 
เชน การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข,การแกไขปญหา
สาธารณสุขในเรื่องตางๆการจัด บริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
กับภารกิจ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 ลว 24 พฤษภาคม 
 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา 87 ลําดับที ่3) 
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งานศูนยบริการสาธารณสุข รวม 52,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษามิเตอร
ไฟฟาศูนยบริการสาธารณสุข คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ มท 0810.8/
ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทภายในประเทศ (ในศูนยบริการ
สาธารณสุข) และคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช
บริการ เชนคาเชาเคร่ือง คาเชาเลขหมายโทรศัพท  
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯคํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต 
คาโทรสาร และคาส่ือสารอ่ืนๆ คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 6,000 บาท 

   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองชั่งน้ําหนักเด็ก แบบดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท 

      

  สําหรับจายเปนคาเคร่ืองชั่งน้ําหนักเด็กแบบดิจิตอล 
(20 กก.)  จํานวน 1 เคร่ือง   เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด 
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
จัดซื้อ ตามราคาในทองถ่ิน เพ่ือบริการประชาชน   
เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 
2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 110 ลําดับที่ 32) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 28,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 28,500 บาท 

    
คาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 28,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท เปนเงิน 28,500  บาท 
เปนครุภัณฑที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 111 ลําดับที่ 37 )      
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม จัดกิจกรรม
รณรงค และศึกษาดูงาน ใหแกผูที่เก่ียวของ เชน  
คาจัดสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาจางเหมา
ยานพาหนะ คาเชาที่พัก  และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  
เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ของ อปท. พ.ศ. 2557  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 85 ลําดับที่ 1) (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 2,067,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,682,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,682,700 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,530,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงาน 
ผูไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม,เงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองใหแก
พนักงานเทศบาลที่สังกัดกองสวัสดิการสังคมคํานวณตั้งจาย
ไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารคํานวณตั้งจาย 

ไวตลอดปงบประมาณ 
      

  
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 172,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาลของกอง
สวัสดิการสังคม เปนไปตามกฏหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อใหแกพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ผูมีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 188,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 118,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัต ิ
งานของกองสวัสดิการสังคมเชน คาเขาปกเย็บเลมเอกสาร 
คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรัพยสินคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกฯลฯ เปนไปตามหนังสือ มท ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท  
0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการ 
อ่ืนที่เก่ียวของ  
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
ที่สังกัดกองสวัสดิการสังคม เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาเชา
ที่พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ และคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดและตาม
โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบัน
อ่ืนๆตามคําส่ังและตามระเบียบของทางราชการ  เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม  2560 ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืน 
ที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุ
คงทน เชน กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  
เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอ
เซ็น ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต 
เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 900,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 900,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําทบทวนแผน
ชุมชน เชนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม 
คาจัดเตรียมสถานที่และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไป 
ตามหนังสือ มท.ที่ มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2553 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 99 ลําดับที่ 2) 

      

    
โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี  
และบุคคลในครอบครัว 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ 
บุคคลในครอบครัว เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรมคาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจัดนิทรรศการ
คาเงินรางวัล และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ.2560 ระเบียบ มท วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557  
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
หนา 91 ลําดับที่ 2) 

      

    
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน ของเทศบาลตําบล 
ประโคนชัย เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ-อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  
หนา 99 ลําดับที่ 4) 

      

    
โครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ 
สรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
อบรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดนิทรรศการ  คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
อ่ืนที่เก่ียวของ ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 91  ลําดับที่ 5) 
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โครงการสานสัมพันธปนสุขผูสูงอายุเทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตามโครงการสานสัมพันธ 
ปนสุขผูสูงอายุเทศบาลตําบลประโคนชัย เชน คาจัดเตรียม
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปด-ปดการจัดกิจกรรม คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน
ที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 64 ลําดับที่ 1) 

      

    
โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล 
ตําบลประโคนชัย เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรม คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจัด
นิทรรศการ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หนา 92 ลําดับที่ 12) 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอมกระยาสารท 
ประโคนชัย 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอมกระยาสารทประโคนชัย เชน 
คาจัดเตรียมสถานที่คาสมมนาคุณวิทยากร คาใชจายในพิธี
เปด-ปดการอบรมคาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ  คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พักคาจาง
เหมาบริการและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท.  
พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 89 ลําดับที่ 2) 

      

    
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษาดูงาน เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปดโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะคาเชาที่พักคาจางเหมา
บริการและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ  เปนไปตามระเบียบ 
มท วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ  
มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 (ตามแผน 
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 92 ลําดับที่ 10) 

      

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล  เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด
การอบรม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง  
คาเคร่ืองดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ 
คาเชา ที่พักและคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตาม
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
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ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  (เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนา 99 ลําดับที่ 1) 

    
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
ในเขตเทศบาล เชน คาจัดอบรม คาสมมนาคุณวิทยากร 
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการอบรมคาจัดเตรียมสถานที่ 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาวัสดุอุปกรณในการ
จัดอบรม และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของเปนไปตามระเบียบ 
มท วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ.  
2557  (ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
หนา 89 ลําดับที่ 1) 

      

    
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลประโคนชัย จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลประโคนชัย เชน คาจัดเตรียม
สถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร  คาใชจายในพิธีเปด-ปดการ
จัดกิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 (เปนไปตามแผน 
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 90 ลําดับที่ 1) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 50,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคให
ผูดอยโอกาสหรือมอบเงินสงเคราะหและคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/6750 ลงวันที่ 23 สิงหาคม  
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 และระเบียบกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย
และผูไรที่พ่ึงพ.ศ. 2552 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 93 
ลําดับที่ 1) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       

    

โครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความ
ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 
ประจําปงบประมาณ 2563 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ตามโครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ 2563 ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
24 มิถุนายน 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ (ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 93  
ลําดับที่ 5)  
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมการเกษตรตามแนว
พระราชดําริเชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาใชจายในพิธีเปด-ปดโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเคร่ืองดื่มคาวัสดุอุปกรณคาจางเหมา
ยานพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที ่มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 
(เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 
90 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,905,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,045,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,045,280 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,983,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองชาง จํานวน 6 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารคํานวณตั้งจาย 

ไวตลอดปงบประมาณ 
      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 917,980 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา  
ที่สังกัดกองชาง คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดกองชางคํานวณ
ตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 825,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ของกองชาง เปนไปตาม
กฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่
ของกองชางตามระเบียบของทางราชการ  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.พ.ศ.2559 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่สังกัดกองชางผูมีสิทธิตามระเบียบของทาง
ราชการ เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      

   
คาใชสอย รวม 160,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงาน
ของกองชางเชน คาระวางบรรทุก คาเขาปกเย็บเลมเอกสาร 
คาเชาทรัพยสินคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 
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คาธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอรไฟฟาคาถายพิมพเขียวแบบ
แปลน คาเบี้ยประกันภัย คาติดตั้งไฟฟา และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของ เปนไปตามหนังสือมท ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
พนักงานจางที่สังกัดกองชาง เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาเชา
ที่พักคาพาหนะคาลงทะเบียน ฯลฯและคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาม
โครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและของสถาบัน
อ่ืนๆตามคําส่ังและตามระเบียบของทางราชการและ
คาใชจายอ่ืนๆ เชนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบ มท วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง 
เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม  2561 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   
คาวัสดุ รวม 515,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
เชน พระบรมฉายาลักษณ กรรไกร ตรายาง ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว  
ไมบรรทัด ซองเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอเซ็น  
ธงชาติ  ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรือกานหมอแปลงไฟฟา 
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน หลอดไฟฟา 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพัน
สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน เชน 
ไมตางๆ  คอน คีม จอบ เสียม ขวาน สวาน เล่ือย ฯลฯ  
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี  
แปรงทาสี ตะป ู ปูนซิเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง เหล็กเสนฯลฯ  ประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน ทอตางๆ ฯลฯเปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  ประเภท
วัสดุส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต  
สายไมล เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน เบาะรถยนต เคร่ืองยนตอะไหล) แบตเตอร่ี  
กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ 
ใชเปนอุปกรณหรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซม
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ เพ่ือใชกับยานพาหนะ 
เคร่ืองยนต และเคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
เชน บัวรดน้ํา สปริงเกอร จานพรวน กรรไกรตัดหญา จอบ
หมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  เชน พันธุพืช ปุย วัสดุ
เพาะชํา ผาใบหรือพลาสติก ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อุปกรณในการขยายพันธุพืช ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน  
เชน เส้ือ  รองเทาบูทยาง หมวก ผาปดปาก-จมูก ถุงมือ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/
ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 หนังสือ ดวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
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แบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต เปน
ตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่
เก่ียวของ 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาตลอดจนคาบํารุงรักษามิเตอร
ไฟฟาบริเวณรอบสํานักงานเทศบาลไฟฟาสาธารณะสอง
ถนน และสวนสาธารณะ คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลว 19 ต.ค2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลว 12 ก.ย.2560 และหนังสือ มท 0810.8/
ว 1529 ลว 3 ส.ค.2560  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

      

  
งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 35,000 บาท 

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 7,887,700 บาท 

  
งบลงทุน รวม 7,887,700 บาท 

   
คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 7,887,700 บาท 

   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลตาปูหนอง 
ระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลังวัดแจง และกอสรางรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชีวสุทโธจากสามแยกถนนหนอง
ระแซซันถึงถนนประโคนชัย-ปราสาทเมืองต่ํา 

จํานวน 2,857,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลตาปู
หนองระแซซันถึงสามแยกถนนไปหลังวัดแจง และกอสราง
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชีวสุทโธจากสามแยก
ถนนหนองระแซซันถึงถนนประโคนชัย-ปราสาทเมืองต่ํา  
ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางไมนอยกวา 5.00  
เมตร ยาวไมนอยกวา 193 เมตร หนาเฉล่ียไมนอยกวา  
0.15 เมตร 
ชวงที่ 2 รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางไมนอยกวา 
0.30 เมตร สูงไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา  
370 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  พรบ.เทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ.2561-2565  หนา 76 ลําดับที่ 18 

      

    
โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเทา ถนนภักดีดํารง 

จํานวน 4,542,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและทางเทา ถนนภักดี
ดํารง  
ชวงที่ 1 จากตลาดคิวรถเล็กถึง ทล.24 ทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.80 
เมตร ยาวไมนอยกวา 151 เมตร บอพัก ขนาดไมนอย
กวา 1.30x1.34 เมตร จํานวน 16 บอ ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 
กวางไมนอยกวา 3 เมตร ยาวไมนอยกวา 167 เมตร 
ปรับปรุงทางเทา 2 ฝง กวางไมนอยกวา 1.20-1.50 เมตร 
ยาวฝงละไมนอยกวา 167 เมตร ปรับปรุงฝาบอพัก ขนาด
ไมนอยกวา 0.60x0.60 เมตร จํานวน 21 ฝา คิดเปนพ้ืนที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 250 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 จาก ทล.24 ถึงถนนศรีสวัสดิ์ ปรับปรุงทางเทา 
 กวางไมนอยกวา 1.20-1.50 เมตร ยาวไมนอย
กวา 302 เมตร พรอมปรับปรุงฝาบอพัก ขนาดไมนอย
กวา 0.60x0.60 เมตร จํานวน 29 ฝา คิดเปนพ้ืนที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 453 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เปนไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2561-2565 แกไข-เปล่ียนแปลง  
คร้ีงที่ 1/2562 หนา 10 ลําดับที่ 1) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง       

    
โครงการปรับปรุงฝาบอพัก ซอยประชาสันติ ถนนราษฎรบํารุง 
- ถนนอํานวยกิจ 

จํานวน 487,300 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงฝาบอพักเหล็กหลอเหนียว ขนาด 
ไมนอยกวา 0.60 x 0.60 ม. จํานวน 33 บอ รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล   เปนไปตาม พรบ.เทศบาล  
พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ัง
ที ่1/2562  หนา 77 ลําดับที่ 24 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟาถนน รวม 97,400 บาท 

  
งบลงทุน รวม 97,400 บาท 

   
คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 97,400 บาท 

   คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสนามตะกรอ
สวนสาธารณะสระตาเจรือม 

จํานวน 97,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสนามตะกรอ
สวนสาธารณะสระตาเจรือม เสาเหล็กสูงไมนอยกวา 8 
เมตร หลอดไฟ จํานวน 4 หลอด และอุปกรณอ่ืนที่
เก่ียวของ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวง 
(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 80  
ลําดับที่ 2) (กองชาง) 
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งานสวนสาธารณะ รวม 18,500 บาท 

  
งบลงทุน รวม 18,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 18,500 บาท 

   ครุภัณฑกอสราง       

    
คาจัดซื้อเล่ือยโซยนต (กองชาง) จํานวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเล่ือยโซยนต แผนบังคับโซขนาด 
ไมนอยกวา 11 นิ้ว เคร่ืองยนตไมนอยกวา 0.7 แรงมา  
จํานวน 1 เคร่ือง เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชน 
เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย.  
2552 หนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-
2565 แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 12  
ลําดับที่ 1)      

      

   
ครุภัณฑงานบานงานครัว       

    
คาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง (กองชาง) จํานวน 9,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง  
จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 9,500  บาท เปนครุภัณฑ 
ที่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลว 22 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 (เปนไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.
2561-2565 แกไข-เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หนา 12  
ลําดับที่ 2)       
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

หมวด 
รับจริง  

ป 2561 

ประมาณการรายรับ  

ป 2562 

ประมาณการรายรับ  

ป 2563 

(1) คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 

 

7,821,939.00 

 

8,000,000.00 

 

8,500,000.00 

(2) คาเชามาตรวัดน้ํา 1,141,990.00 1,300,000.00 1,350,000.00 

(3) ผลประโยชนอ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด 570,730.00 820,000.00 830,000.00 

(4) ดอกเบี้ย 147,403.61 150,000.00 150,000.00 

(5) เงินอุดหนุนหรือเงินชวยเหลืออ่ืนๆ
ที่มีเง่ือนไขตองนํามาตั้งงบประมาณ 

- - - 

รวมรายรับทั้งส้ิน 9,682,062.61 10,270,000.00 10,830,000.00 
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รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เทศบาลตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

หมวด 
จายจริง  

ป 2561 

ประมาณการรายจาย  

ป 2562 

ประมาณการรายจาย  

ป 2563 

งบกลาง 247,736.00 447,500.00 608,400.00 

งบบุคลากร 2,275,340.00 5,755,900.00 2,820,600.00 

งบดําเนินงาน 4,604,971.17 5,966,600.00 6,151,000.00 

งบลงทุน 945,600.00 1,070,000.00 1,250,000.00 

งบรายจายอ่ืน - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

รวมรายรับทั้งส้ิน 8,073,647.17 10,270,000.00 10,830,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ  

กิจการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  10,830,000.00  บาท  แยกเปน 

ประเภทคาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา  จํานวน 8,500,000.00 บาท 

- ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 
500,000.00 บาท โดยในปงบประมาณ 2561  จัดเก็บได 
7,821,930.00 บาท และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 
2562 จัดเก็บได 6,194,280.00 บาท จึงปรับประมาณรายรับ
เพ่ิมขึ้น 

   

ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 1,350,000.00 บาท 

- ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 50,000.00 
บาท โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 1,141,990.00 บาท 
และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562  จัดเก็บได 
860,480.00 บาท จึงปรับประมาณรายรับเพ่ิมขึ้น 

   

ประเภทผลประโยชนอ่ืนๆ จากเบ็ดเตล็ด จํานวน 830,000.00 บาท 

- ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 จํานวน 10,000.00 
บาท โดยในปงบประมาณ 2561 จัดเก็บได 570,730.00  บาท 
และในระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562  จัดเก็บได 
406,890.00 บาท จึงประมาณรายรับไวเพ่ิมขึ้น 

   

ประเภทดอกเบี้ย จํานวน 150,000.00 บาท 

- ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562  โดยใน
ปงบประมาณ 2561 ไดรับดอกเบี้ย 147,403.61  บาท และใน
ระยะ 9 เดือนแรกของปงบประมาณ 2562  ไดรับดอกเบี้ย 
84,841.52  บาท จึงประมาณรายไวเทาเดิม 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 

 งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เทศบาลตําบลประโคนชัย 
 อําเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 
         

                ประมาณการรายจายรวมทั้งส้ิน  10,830,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 
	

งบกลาง  เปนเงิน 608,400 บาท 

 
งบกลาง รวม 608,400 บาท 

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,100 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนเงินทดแทนรายป ในอัตรา 
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป เปนไปตาม พรบ.
เงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561     

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 52,200 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคม โดยใหหักใน
อัตรารอยละหา ของคาจางที่จายใหแกพนักงานจาง โดย
คํานวณตามอัตราพนักงานจางของกองการประปาเทศบาล
ตําบลประโคนชัย (1,042,100 *5/100 =  52,105  
ขอตั้ง 52,200 บาท)เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันทิ่ 22  
มกราคม 2557 และ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ  

   

  สํารองจาย จํานวน 307,500 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปน ตามลักษณะและ
รายการดังนี้ 
- เปนคาใชจายในกิจการที่มีความจําเปนเรงดวนแตมิได 
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว และหากไมรีบดําเนินการ
แกไขโดยเร็ว อาจเกิดความเสียหายแกสวนราชการ หรือ
ความเดือดรอนแกประชาชนได 
- เปนคาใชจายในกรณีมีเหตุจําเปนหรือกรณีฉุกเฉิน 
เกิดขึ้นโดยมิไดคาดคิดมากอน เชน การชวยเหลือ
ผูประสบภัยหรือเพ่ือแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติตางๆ 
- สํารองไวเพ่ิมจายในกิจการที่ไดตั้งงบประมาณไวแลว  
แตไมเพียงพอที่จะดําเนินการได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ขอ 19 หรือหนังสือ 
ส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพกรณีพนักงาน 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย ที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ ตามอัตรา 
ที่ระเบียบกําหนด  
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  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) จํานวน 216,600 บาท 

    

เพ่ือจายสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย
ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดประจําปตามงบประมาณ
ทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศ
ให และเงินอุดหนุน)  
- เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ิน
หรือผูมีสิทธิจะไดรับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 และเงินเพ่ิมบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ินตามความในหมวด 7  แหงระเบียบ
นี้ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.5/ว30 ลว 12 กค. 2560  
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งบบุคลากร  เปนเงิน 2,820,600 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,820,600 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,900 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการประปา  
จํานวน 2 อัตรา  คํานวณตั้งจายไว ตลอดปงบประมาณ 

   

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

    
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร คํานวณตั้งจายไว
ตลอดปงบประมาณ    

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 917,600 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจางและเงินปรับปรุงคาจางประจําปใหแก
ลูกจางประจําที่สังกัดกองการประปา จํานวน 2 อัตรา 
คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ       

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 970,100 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดกองการ
ประปา จํานวน 6 อัตรา  คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ 

   

  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ที่สังกัดกองการ
ประปา คํานวณตั้งจายไวตลอดปงบประมาณ    

งบดําเนินงาน  เปนเงิน 6,151,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 100,000 บาท 

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 20,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป เปนไปตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
ฯ พ.ศ. 2557 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ    

   

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานเรงดวน นอกเวลาราชการอันเปนภารกิจหนาที่
ของกองการประปา ตามระเบียบของทางราชการ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

   

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําที่สังกัดกองการประปาผูมีสิทธิตาม
ระเบียบของทางราชการ  เปนไปตามระเบียบ มท วาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติมราชการ  
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คาใชสอย รวม 600,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการของกองการ
ประปา ไดแก คาเขาปกเย็บเลมเอกสาร คาโฆษณาและ
เผยแพร คาเชาทรัพยสิน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายตามโครงการจางเหมา
แรงงาน หรือจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางขนสงไป
ทําการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ํา  คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  เปนไปตามหนังสือ มท ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค.2559 และหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 2561 หรือหนังสือส่ัง
การอ่ืนที่เก่ียวของ  

   

  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม  
คาของขวัญ รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง
กับการรับรอง ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงานตรวจงานทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2481 ลงวันที่ 28  กรกฏาคม 2548 ใหตั้งงบประมาณ 
ไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา
โดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู
เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให 

   

  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที ่ ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ื น ๆ 

รวม 50,000 บาท 

   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราช 
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลที่
สังกัดกองการประปา เชน คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาเชาที่
พัก คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ และคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ตามโครงการฝกอบรมของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และ 
ตามโครงการของสถาบันอ่ืนๆตามคําส่ังและตามระเบียบของ
ทางราชการ และคาใชจายอ่ืนๆเชนคาชดใชความเสียหาย
หรือ  คาสินไหมทดแทน คาเบี้ยเล้ียงพยานและผูตองหา  
คาพาหนะของพยานในคดีแพงและเงินชวยเหลือพนักงาน
หรือลูกจางที่ตองหาคดีอาญากรณีปฏิบัติราชการ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2224  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตามระเบียบ มท วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557 และระเบียบ มท  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือหนังสือส่ังการ
อ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองการ
ประปา ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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คาวัสดุ รวม 3,640,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
เชน กรรไกรตรายาง ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอยางลบ กาว ไมบรรทัด ซอง
เอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แฟมเสนอเซ็น แบบพิมพตางๆ  
ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  
1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุประเภทวัสดุ
คงทน เชน โคมไฟฟาพรอมขาหรือกานหมอแปลงไฟฟา 
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน หลอดไฟฟา 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร ฟวส สายไฟฟา เทปพัน
สายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน เชน  ชุดกาแฟ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา ถาด มีด กระติกน้ํารอน ถังแกส ถังรอง
ขยะ ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กล่ิน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาทําความสะอาด แปรงลางหองน้ํา  
ไมปดฝุน ไมกวาด เขง ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน 
เชน ไมตางๆ  คอน คีม จอบ เสียม ขวาน สวาน เล่ือย ฯลฯ 
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง
ทาส ีตะป ู ปูนซิเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง  
เหล็กเสนฯลฯ  ประเภทวัสดอุุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน เชน ไขควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนต สายไมล  
เพลา ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
เบาะรถยนต เคร่ืองยนต(อะไหล) แบตเตอร่ี  กระจกมองขาง
รถยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ ใชเปนอุปกรณ
หรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกล เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 80,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ประเภทวัสดุ
ส้ินเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด น้ํามัน
เตา ถาน แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ เพ่ือใช
กับยานพาหนะ เคร่ืองยนตและเคร่ืองจักรกล  เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 
 2559 หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มี.ค. 2560 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 2,700,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน  สารสม คลอรีน ปูนขาว โพลี
เมอร สารกรองน้ํา คารบอน โพลี-อะลูมิเนียมคลอไรด  
โซดาไฟ กรดกํามะถัน โซดาแอซ กรดไซโดรริก ทรายกรอง
น้ํา ทรายซิลิคอน กรวดกรองน้ํา ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือ
หนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
เชน บัวรดน้ํา สปริงเกอร จานพรวน กรรไกรตัดหญา  
จอบหมุน ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  เชน พันธุพืช ปุย  
วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือพลาสติก ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อุปกรณในการขยายพันธุพืช ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป  
ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง เชน รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัดขยาย เมมโมร่ีการด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ซีดี
เพลง  พูกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย  
2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย ประเภทวัสดุ
คงทน  เชน เส้ือ รองเทาบูทยาง หมวก ผาปดปาก-จมูก 
ถุงมือ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 
 หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 
 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน 
 เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
เชน เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึก  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน  
แปนพิมพ เมาส แผนกรองแสง เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบซีดีรอม แบบฮารดดิสต เปนตน ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 
 27 มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 
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วัสดุอ่ืน จํานวน 200,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อมิเตอรน้ําชนิดและขนาดตางๆ  
ในการบริการประชาชนผูตองการใชน้ํา ฯลฯ เปนไป 
ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  
มิ.ย 2559 หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

 
คาสาธารณูปโภค รวม 1,811,000 บาท 

  คาไฟฟา จํานวน 1,800,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของโรงผลิตน้ําประปาที่ใชใน
การผลิตน้ําประปาตลอดทั้งปงบประมาณ  เปนไปตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค
2560 หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว 12  
ก.ย.2560 และหนังสือ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.
2560  หรือหนังสือส่ังการอ่ืนที่เก่ียวของ 

   

  
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,000 บาท 

    

เพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  
คาโทรสาร และคาส่ือสารอ่ืนๆ  คํานวณตั้งจายไวตลอด
ปงบประมาณ  
 
 

   

งบลงทุน  เปนเงิน 1,250,000 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 650,000 บาท 

  
ครุภัณฑอ่ืน จํานวน 600,000 บาท 

    

คาจัดซื้อทอเหล็กสงน้ําขึ้นถังสูง   จํานวน  600,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กสงน้ําขึ้นถังสูง ขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว จํานวน 4 ทอน เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ มีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนไปตามหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว 1989  ลว 22 มิ.ย. 2552 หนังสือ  
ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 112 ลําดับที่ 52)    

   

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
 
 

   

 
คาที่ดินและส่ิงกอสราง รวม 600,000 บาท 

  อาคารตาง ๆ จํานวน 300,000 บาท 

    

โครงการปรับปรุงอาคารในโรงผลิตน้ําประปา จํานวน 
300,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน หอถังสูง อาคาร
ผลิตน้ําประปา อาคารเก็บน้ําใสและอาคารสูบน้ํา
ดิบ  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  หนา 82 ลําดับที่ 5) 
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  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 300,000 บาท 

    

โครงการวางทอเมนประปาบริเวณถนนประโคนชัย-
 บุรีรัมย (จากโกดังรานรุงเรืองกอสราง - รานเสริมสวย
เรไร)  จํานวน  300,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวางทอเมนประปา pvc ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดแหวน
ยาง จํานวน 75 ทอน ยาวไมนอยกวา 450 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เปนไปตาม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  หนา 82 ลําดับที่ 4)    
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
	

              

แผนงานงบกลาง รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบกลาง งบกลาง 

คาชําระดอกเบี้ย 285,400 285,400 

เงินชวยพิเศษ 40,000 40,000 

รายจายตามขอผูกพัน     

คาใชจายในการจัดการจราจร 100,000 100,000 

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย 
79,890 79,890 

เงินประกันสังคมของพนักงานจาง

โรงเรียนเทศบาล 
13,500 13,500 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลประโคนชัย 
240,000 240,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000 36,000 

คาชําระหนี้เงินตน 1,791,820 1,791,820 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 389,000 389,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 13,040,000 13,040,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,600 15,600 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
991,140 991,140 

สํารองจาย 300,000 300,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,250,000 3,250,000 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 
(ชคบ.) 

10,000 10,000 

รวม 20,582,350 20,582,350 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก 
          180,000 180,000 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          1,555,200 1,555,200 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก

องคการบริหารสวนตําบล 
          207,360 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายก           725,760 725,760 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

          180,000 180,000 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง 917,980   3,469,100 558,900 1,457,600 925,700 7,329,280 

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 84,000   360,000 72,000 144,000 60,000 720,000 

เงินเดือนพนักงาน 1,983,300 1,530,300 2,106,100 3,587,000 1,010,600 7,727,380 17,944,680 

เงินวิทยฐานะ       126,000     126,000 

คาจางลูกจางประจํา     238,300   286,800 477,200 1,002,300 

เงินประจําตําแหนง 60,000 85,200 194,400 60,000 18,000 356,400 774,000 

รวม 3,045,280 1,682,700 6,601,900 4,403,900 2,917,000 12,613,400 31,264,180 
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แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบ

ดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   35,000       10,000 30,000 12,800 35,100 122,900 

คาเบี้ยประชุม                 10,000 10,000 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  40,000   40,000   194,000 60,000 75,000 220,000 629,000 

คาเชาบาน       132,000   100,800     210,000 442,800 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   5,000       30,000 5,000 30,000 90,000 160,000 

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   100,000   118,000   550,000 1,238,000 10,000 670,000 2,686,000 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                 60,000 60,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
                    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
  30,000   60,000   53,000 50,000 20,000 260,000 473,000 

โครงการแขงขันกีฬาเซปคตะกรอเทศบาลตานยา

เสพติด 
    40,000             40,000 

โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล     40,000             40,000 

โครงการแขงขันกีฬาเปตองตลุงคัพ     40,000             40,000 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตานยาเสพ

ติด 
    100,000             100,000 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 7 คน 
หนองระแซซันคัพ 

    120,000             120,000 

โครงการแขงขันคณิตศาสตรคิดสนุก             18,000     18,000 

โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาไทย             16,000     16,000 

โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ             14,000     14,000 

โครงการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร             16,000     16,000 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.               5,000   5,000 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
            100,000     100,000 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     200,000             200,000 
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แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

  

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต     150,000             150,000 

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา     200,000             200,000 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ             130,000     130,000 

โครงการจัดงานวันเทศบาล                 30,000 30,000 

โครงการจัดทําแผนชุมชน       10,000           10,000 

โครงการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพประจํา

หอสมุดเทศบาลตําบลประโคนชัย 
            100,000     100,000 

โครงการประกวดวาดภาพระบายส ี             16,000     16,000 

โครงการประโคนชัย ฮาลฟมาราธอน     100,000             100,000 

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
                100,000 100,000 

โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอ

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
      10,000           10,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาล 
              15,000   15,000 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย               20,000   20,000 

โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนเทศบาลตําบลประโคนชัย 
              20,000   20,000 

โครงการฝกอบรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ     พอเพียง 

50,000                 50,000 

โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องตน 
              50,000   50,000 

โครงการฝกอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย               30,000   30,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข           100,000       100,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ

บุคลากรสภาเทศบาล 
                100,000 100,000 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 
          100,000       100,000 
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แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

  

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน       10,000           10,000 

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา

เทศบาล 
                800,000 800,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
            100,000     100,000 

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชิน ี
            100,000     100,000 

โครงการเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล                 30,000 30,000 

โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส         30,000         30,000 

โครงการสงนักกีฬาเทศบาลตําบลประโคนชัยรวม

แขงขันกีฬา 
    200,000             200,000 

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา     30,000             30,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
            2,233,350     2,233,350 

โครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัว       10,000           10,000 

โครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 150,000                 150,000 

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 
          20,000       20,000 

โครงการสานสัมพันธปนสุขผูสูงอายุเทศบาลตําบล

ประโคนชัย 
      50,000           50,000 

โครงการเสริมสรางคุณคาผูสูงวัยใสใจผูสูงอาย ุ       40,000           40,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมกุงจอม

กระยาสารทประโคนชัย 
      50,000           50,000 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษา

ดูงาน 
      150,000           150,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                200,000 200,000 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 
      400,000           400,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข 
แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
          300,000       300,000 

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน       50,000           50,000 

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล

ประโคนชัย 
      120,000           120,000 

โครงการอัตลักษณประโคนชัย                 30,000 30,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   30,000   10,000   150,000 50,000 300,000 260,000 800,000 

คาวัสด ุ

วัสดุเครื่องแตงกาย   5,000       20,000   20,000   45,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   20,000       100,000   120,000 105,000 345,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   20,000   15,000   20,000 40,000 10,000 120,000 225,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   180,000       20,000 10,000 15,000 40,000 265,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   40,000       500,000 5,000 200,000 155,000 900,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               80,000   80,000 

วัสดุงานบานงานครัว           30,000 20,000   50,000 100,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย           300,000   40,000   340,000 

คาอาหารเสริม (นม)             5,762,020     5,762,020 

วัสดุการเกษตร   50,000       30,000 20,000   20,000 120,000 

วัสดุกอสราง   180,000       50,000 10,000   20,000 260,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร                 10,000 10,000 

วัสดุสํานักงาน   20,000   10,000   20,000 50,000 10,000 220,000 330,000 

คา

สาธารณูปโภค 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           8,500 10,000   155,000 173,500 

คาไฟฟา   70,000       236,000 320,000 50,000 758,000 1,434,000 

คาบริการไปรษณีย                 40,000 40,000 

คาบริการโทรศัพท           1,500 3,000   30,000 34,500 

รวม 200,000 825,000 1,220,000 1,285,000 30,000 2,943,800 10,526,370 1,132,800 4,828,100 22,991,070 
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แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
            

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“สถานที่กลาง” ประจําป

งบประมาณ 2563 

        12,000 12,000 

เงินอุดหนุนเอกชน             

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 
    200,000     200,000 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชน 
    120,000     120,000 

โครงการสนับสนุนงบประมาณ

การจัดทําตนเทียน ขบวนแห

และรูปสัตวประจําป งาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา 

720,000         720,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน

สาธารณประโยชน 
            

โครงการจัดพิธีบรรพชา

อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร 
และบวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 

60,000         60,000 

โครงการจัดหารายไดเพื่อจัด

กิจกรรมสาธารณกุศลและให

ความชวยเหลือประชาชนตาม

ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด

บุรีรัมย ประจําปงบประมาณ 
2563 

  20,000       20,000 
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แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
              

  

เงินอุดหนุนสวนราชการ             

โครงการแขงขันกีฬาชิงถวย

พระราชทานกรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมาร ี(ประโคนชัย

เกมส  ครั้งที่ 17) ประจําป 
2563 

30,000         30,000 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล

ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ชิงถวย

พระราชทาน ฯ พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ครั้งที่ 
27 ประจําป 2563 

20,000         20,000 

โครงการจัดงานเทศกาลขาว

มะลิหอม ปลาจอมกุงชมทุงนก

ประโคนชัย ประจําป 2563 
30,000         30,000 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา

พนมรุง ประจําป 2563 
20,000         20,000 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ป 2563 
    10,000     10,000 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว"
มหัศจรรยทองเที่ยวบุรีรัมย" 

20,000         20,000 

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและ

งานสําคัญทางราชการประจําป 
2563 

      10,000   10,000 

อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย

พิทยาคม 
30,000         30,000 

อุดหนุนโรงเรียนประโคนชัย

วิทยา 
20,000     4,604,000   4,624,000 

อุดหนุนโรงเรียนเมืองตลุง

พิทยาสรรพ 
30,000         30,000 

อุดหนุนโรงเรียนวัดแจง (เศียร

คุรุราษฎรบํารุง) 
20,000     1,200,000   1,220,000 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลประ

โคนชัย 
20,000     5,252,000   5,272,000 

รวม 1,020,000 20,000 330,000 11,066,000 12,000 12,448,000 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน               

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน     3,000     3,000 6,000 

คาจัดซื้อตูวางเอกสาร           9,000 9,000 

คาจัดซื้อโตะทํางาน     5,000       5,000 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
ออลอินวัน สําหรับงาน

สํานักงาน 
      34,000     34,000 

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 

          22,000 22,000 

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 
          16,000 16,000 

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค สําหรับงานประมวลผล 
    22,000       22,000 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer) 

          8,000 8,000 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา 

          9,000 9,000 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Print) 

    4,300 4,300     8,600 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 

          8,900 8,900 
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แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

  

ครุภัณฑการศึกษา               

คาจัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียน

ระดับประถมศึกษา (มอก.) 
      64,000     64,000 

ครุภัณฑกอสราง               

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต         9,000   9,000 

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต (กองชาง)   9,000         9,000 

ครุภัณฑงานบานงานครัว               

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ

แข็ง (กองชาง) 
  9,500         9,500 

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ

แข็ง (กองสาธารณสุขฯ) 
  28,500         28,500 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ 
35,000   20,000   30,000 20,000 105,000 

คาใชจายในการปรับปรุง 
ซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ 
      150,000     150,000 

ครุภัณฑการเกษตร               

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน     120,000       120,000 

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
              

คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 
แบบดิจิตอล 

    6,000       6,000 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 
1 ตัน 

    950,000       950,000 

	

	



 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 159 

	
	

              
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

 
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากศาลตาปูหนองระ

แซซันถึงสามแยกถนนไปหลัง

วัดแจง และกอสรางรางระบาย

น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชี

วสุทโธจากสามแยกถนนหนอง

ระแซซันถึงถนนประโคนชัย-
ปราสาทเมืองต่ํา 

2,857,500           2,857,500 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสอง

สวางสนามตะกรอ

สวนสาธารณะสระตาเจรือม 
  97,400         97,400 

โครงการวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและทางเทา ถนนภักดี

ดํารง 

4,542,900           4,542,900 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งกอสราง 
              

โครงการปรับปรุงฝาบอพัก 
ซอยประชาสันต ิถนนราษฎร

บํารุง - ถนนอํานวยกิจ 
487,300           487,300 

รวม 7,922,700 144,400 1,130,300 252,300 39,000 95,900 9,584,600 
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แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              
งบรายจายอื่น รายจายอื่น รายจายอื่น 20,000 20,000 

รวม 20,000 20,000 
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