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ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

             
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย      

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บรหิารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 53,225,757.84 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 84,686,883.02 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,542,569.61 บาท    
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
รวม 28,634.00 บาท    
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 
441,500.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 4,236,102.91 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรับจริง จำนวน 98,291,915.55 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 946,717.17 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จำนวน 957,364.15 บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,425,924.89 บาท 

   
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จำนวน 249,860.00 บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 619,334.33 บาท 

   
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 61,500.00 บาท 

   
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 42,409,132.01 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 51,622,083.00 บาท 

  
2.2 เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 346,414.00 บาท   
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 86,804,752.42 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 22,493,628.16 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 35,884,577.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 20,278,483.18 บาท    
งบลงทุน จำนวน 1,463,001.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,685,063.08 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน 346,414.00 บาท   

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,647,920.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 946,717.17 1,635,000.00 2,065,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

957,364.15 1,009,500.00 1,164,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,425,924.89 1,200,900.00 1,300,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

249,860.00 250,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 619,334.33 568,600.00 570,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 61,500.00 5,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,260,700.54 4,669,000.00 5,404,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 42,409,132.01 42,331,000.00 44,070,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

42,409,132.01 42,331,000.00 44,070,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 51,622,083.00 57,000,000.00 55,526,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

51,622,083.00 57,000,000.00 55,526,000.00 

รวม 98,291,915.55 104,000,000.00 105,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 22,493,628.16 22,549,900.00 24,832,220.00 

  งบบุคลากร 35,884,577.00 40,044,060.00 40,640,400.00 

  งบดำเนินงาน 20,278,483.18 25,284,310.00 24,097,430.00 

  งบลงทุน 1,463,001.00 8,889,700.00 7,659,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,685,063.08 7,232,030.00 7,770,850.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 86,804,752.42 104,000,000.00 105,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,042,540 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,958,820 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 25,881,820 

  แผนงานสาธารณสุข 4,975,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,168,420 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,273,480 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,767,600 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,832,220 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 105,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด    
             

แผนงานงบกลาง                    
    งาน 

งบกลาง รวม 
       

งบ          
           

             

งบกลาง 24,832,220 24,832,220 
       

    งบกลาง 24,832,220 24,832,220 
       

รวม 24,832,220 24,832,220                     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
             
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 11,006,600 1,571,420 4,955,700 355,320 17,889,040  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 8,158,280 1,571,420 4,955,700 355,320 15,040,720 

 
งบดำเนินงาน 1,733,000 242,000 5,018,000 0 6,993,000 

 
    ค่าตอบแทน 365,000 152,000 232,000 0 749,000 

 
    ค่าใช้สอย 948,000 90,000 776,000 0 1,814,000  
    ค่าวัสด ุ 420,000 0 1,600,000 0 2,020,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,410,000 0 2,410,000 

 
งบลงทุน 796,500 0 294,000 0 1,090,500 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 216,500 0 194,000 0 410,500 

 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 580,000 0 100,000 0 680,000 

 
งบเงินอุดหนุน 70,000 0 0 0 70,000  
    เงินอุดหนุน 70,000 0 0 0 70,000  

รวม 13,606,100 1,813,420 10,267,700 355,320 26,042,540 
              



9 
 

9 
 

 
 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ รวม 
     

งบ        
         

      
     

งบบุคลากร 2,608,140 172,080 2,780,220 
     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,608,140 172,080 2,780,220      

งบดำเนินงาน 889,000 84,000 973,000      

    ค่าตอบแทน 148,000 0 148,000 
     

    ค่าใช้สอย 561,000 84,000 645,000 
     

    ค่าวัสด ุ 180,000 0 180,000 
     

งบลงทุน 205,600 0 205,600 
     

    ค่าครุภัณฑ์ 205,600 0 205,600      

รวม 3,702,740 256,080 3,958,820                   
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แผนงานการศึกษา 
             
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม 

     

งบ        
         

           

งบบุคลากร 1,929,940 8,579,800 10,509,740 
     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,929,940 8,579,800 10,509,740 
     

งบดำเนินงาน 4,207,930 3,807,300 8,015,230      

    ค่าตอบแทน 274,000 80,000 354,000      

    ค่าใช้สอย 286,000 3,727,300 4,013,300 
     

    ค่าวัสด ุ 3,647,930 0 3,647,930 
     

งบลงทุน 146,000 210,000 356,000 
     

    ค่าครุภัณฑ์ 146,000 10,000 156,000 
     

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 200,000      

งบเงินอุดหนุน 0 7,000,850 7,000,850      

    เงินอุดหนุน 0 7,000,850 7,000,850 
     

รวม 6,283,870 19,597,950 25,881,820 
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แผนงานสาธารณสุข                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
รวม 

       

งบ          
           

             

งบบุคลากร 3,189,900 3,189,900 
       

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,189,900 3,189,900 
       

งบดำเนินงาน 1,310,200 1,310,200 
       

    ค่าตอบแทน 227,000 227,000 
       

    ค่าใช้สอย 703,200 703,200        

    ค่าวัสด ุ 380,000 380,000        

งบลงทุน 215,000 215,000 
       

    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 15,000 
       

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 200,000 
       

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 
       

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000        
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รวม 4,975,100 4,975,100 
                    

 
 
แผนงานเคหะและชุมชน                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ 
งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 1,741,800 0 297,900 1,545,720 3,585,420 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,741,800 0 297,900 1,545,720 3,585,420 
 

งบดำเนินงาน 0 100,000 924,000 3,921,000 4,945,000  
    ค่าใช้สอย 0 100,000 924,000 3,571,000 4,595,000  
    ค่าวัสด ุ 0 0 0 350,000 350,000 

 
งบลงทุน 0 0 38,000 200,000 238,000 

 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 38,000 200,000 238,000 

 
งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 0 400,000 

 
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 0 400,000  

รวม 1,741,800 500,000 1,259,900 5,666,720 9,168,420               
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
             
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 
       

งบ          
           

      
       

งบดำเนินงาน 100,000 100,000 
       

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000        

รวม 100,000 100,000                     
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
รวม 

 
งบ    

     
      

 

งบบุคลากร 738,480 0 0 0 738,480 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 738,480 0 0 0 738,480 
 

งบดำเนินงาน 0 80,000 415,000 0 495,000 
 

    ค่าใช้สอย 0 80,000 415,000 0 495,000  
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000  



14 
 

14 
 

    เงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 40,000 
 

รวม 738,480 80,000 415,000 40,000 1,273,480               
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
     

งบ        
         

      
     

งบบุคลากร 1,225,380 722,220 1,947,600      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,225,380 722,220 1,947,600      

งบดำเนินงาน 1,100,000 166,000 1,266,000 
     

    ค่าตอบแทน 10,000 166,000 176,000 
     

    ค่าใช้สอย 395,000 0 395,000 
     

    ค่าวัสด ุ 695,000 0 695,000 
     

งบลงทุน 59,000 5,495,000 5,554,000      

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 15,000 74,000      

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,480,000 5,480,000 
     

รวม 2,384,380 6,383,220 8,767,600 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
105,000,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,042,540 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,958,820 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 25,881,820 

  แผนงานสาธารณสุข 4,975,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 9,168,420 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,273,480 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,767,600 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 24,832,220 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 105,000,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         

 
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้     

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

 
   

 
   

(ลงนาม)............................................ 
   (นางสาวอิศรา ชอบขาย) 
   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย 

 
เห็นชอบ 

 

    

    

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

(นายอภิชาต  อารีย์พัฒนไพบูลย์)  

นายอำเภอเกษตรวิสัย  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  12:05:37          
รายงานประมาณการรายรบั  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจริง ประมาณการ    

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

หมวดภาษีอากร             
   

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,269,503.48 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
   

     ภาษีบำรุงท้องที่ 10,773.95 101.95 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
   

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 0.00 161,834.22 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 
   

     ภาษีปา้ย 651,942.00 670,711.00 500,000.00 80.00 % 900,000.00 
   

     อากรการฆ่าสัตว ์ 122,765.00 114,070.00 120,000.00 25.00 % 150,000.00 
   

รวมหมวดภาษีอากร 2,054,984.43 946,717.17 1,635,000.00     2,065,000.00 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
   

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,088.90 7,585.40 1,000.00 900.00 % 10,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 259,775.00 243,115.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 489,090.00 410,920.00 440,000.00 2.27 % 450,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล 12,000.00 12,000.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00 
   

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

0.00 700.00 0.00 0.00 % 0.00 
   

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 7,900.00 11,440.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00 
   

 



18 
 

18 
 

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

 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,823.00 7,051.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

   
     ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเปน็ผู้รับจ้างให้บริการ 760.00 630.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

   
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย์ 4,510.00 3,120.00 3,500.00 42.86 % 5,000.00 

   
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 74,500.00 50,400.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00 

   
     ค่าปรับผูก้ระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,850.00 22,850.00 13,000.00 284.62 % 50,000.00 

   
     ค่าปรับผูก้ระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 420.00 0.00 0.00 % 0.00 

   
     ค่าปรับการผิดสัญญา 20,990.00 67,985.75 15,000.00 233.33 % 50,000.00 

   
     ค่าปรับอื่น ๆ 8,191.00 13.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรบักิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 69,650.00 67,850.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

   
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

28,650.00 26,250.00 28,000.00 7.14 % 30,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 1,900.00 1,700.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,965.00 2,134.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00 
   

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 19,100.00 21,180.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00 
   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,040,742.90 957,364.15 1,009,500.00     1,164,000.00 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
   

     ค่าเช่าหรอืบริการ 1,099,660.00 972,860.00 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00 
   

     ดอกเบี้ย 417,748.94 453,064.89 300,900.00 -0.30 % 300,000.00 
   

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,517,408.94 1,425,924.89 1,200,900.00     1,300,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ  
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค และกจิการพาณิชย์             

   
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกจิการอื่น ๆ 266,400.00 249,860.00 250,000.00 20.00 % 300,000.00 

   
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 266,400.00 249,860.00 250,000.00     300,000.00 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็             

   
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 18,900.00 28,700.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

   
     ค่าขายแบบพิมพแ์ละคำร้อง 16,640.00 15,508.00 18,600.00 7.53 % 20,000.00 

   
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 632,713.00 575,126.33 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

   
รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 668,253.00 619,334.33 568,600.00     570,000.00 

   
หมวดรายได้จากทุน             

   
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 61,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

   
รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 61,500.00 5,000.00     5,000.00 

   
หมวดภาษีจัดสรร             

   
     ภาษีรถยนต์ 399,540.32 399,417.05 450,000.00 11.11 % 500,000.00 

   
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 29,179,996.28 27,109,582.44 27,000,000.00 0.00 % 27,000,000.00 

   
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,161,337.78 4,133,692.09 4,000,000.00 25.00 % 5,000,000.00 

   
     ภาษธีุรกิจเฉพาะ 78,217.11 99,730.73 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

   
     ภาษีสรรพสามิต 9,859,952.66 8,527,861.67 8,241,000.00 3.14 % 8,500,000.00 

   
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 10,701.10 28,267.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

   
     ค่าภาคหลวงแร ่ 61,867.28 77,222.22 50,000.00 60.00 % 80,000.00 

   
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,459.42 53,548.67 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ  
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 2,267,759.00 1,955,184.00 2,100,000.00 19.05 % 2,500,000.00 

   
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 506,317.56 24,626.14 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

   
รวมหมวดภาษีจดัสรร 46,568,148.51 42,409,132.01 42,331,000.00     44,070,000.00 

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

   
     เงินอุดหนุนทั่วไป 49,464,275.00 51,622,083.00 57,000,000.00 -2.59 % 55,526,000.00 

   
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,464,275.00 51,622,083.00 57,000,000.00     55,526,000.00 

   
รวมทุกหมวด 101,580,212.78 98,291,915.55 104,000,000.00     105,000,000.00 

   



21 
 

21 
 

                
วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  12:06:12      

 
 

            
                

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

 อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

         
ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น  105,000,000    บาท  แยกเป็น   

 รายได้จดัเก็บเอง 

  หมวดภาษีอากร รวม 2,065,000 บาท 

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 10,000 บาท 

   ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 5,000 บาท 

   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง จำนวน 1,000,000 บาท 

   ภาษีปา้ย จำนวน 900,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   อากรการฆ่าสัตว ์ จำนวน 150,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,164,000 บาท 

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 10,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จำนวน 300,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 450,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูล จำนวน 15,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร จำนวน 10,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 20,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   
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   ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จำนวน 2,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ จำนวน 5,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 50,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 50,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ จำนวน 80,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 30,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 2,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 5,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์    

   ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 25,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,300,000 บาท 

   ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 1,000,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ดอกเบี้ย จำนวน 300,000 บาท 
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     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

  หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค และกจิการพาณิชย ์ รวม 300,000 บาท 

   รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 570,000 บาท 

   ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 50,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าขายแบบพิมพแ์ละคำร้อง จำนวน 20,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 500,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

  หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

 รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 44,070,000 บาท 

   ภาษีรถยนต์ จำนวน 500,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 27,000,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์    

   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 5,000,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ภาษธีุรกิจเฉพาะ จำนวน 100,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ภาษีสรรพสามิต จำนวน 8,500,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วย 
ป่าไม้ 

จำนวน 30,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   
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   ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 80,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2,500,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

   ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 55,526,000 บาท 

   เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,526,000 บาท 

     ประมาณการจากที่จัดเกบ็ได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์   
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วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  12:07           
          

รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสัย    จังหวัดร้อยเอ็ด 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

แผนงานงบกลาง             
   

งบกลาง             
   

  งบกลาง             
   

  งบกลาง             
   

    ค่าชำระหนี้เงินกู ้ 2,176,892.22 2,176,892.22 2,110,900 -0.42 % 2,102,000 
   

    ค่าชำระดอกเบีย้ 0 0 66,000 0 % 66,000 
   

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 429,389 390,099 480,000 4.17 % 500,000 
   

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,300 17,400 30,000 0 % 30,000 
   

    
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ
อื่น ๆ 

260,000 260,000 0 0 % 0 
   

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 12,037,500 12,506,700 12,100,000 11.57 % 13,500,000 
   

    เบี้ยยังชีพความพิการ 5,941,600 5,942,400 6,000,000 0 % 6,000,000 
   

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,000 66,500 90,000 0 % 90,000 
   

    เงินสำรองจ่าย 10,203 37,275 1,080,000 -53.7 % 500,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน             
   

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 1,484,220 
   

      เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 0 0 0 100 % 50,000 
   

      เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ 0 0 0 100 % 10,000 
   

      รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 148,718.68 134,061.94 398,000 -100 % 0 
   

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 50,000 
   

      ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 90,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 0 0 0 100 % 35,000 
   

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) 

0 0 0 100 % 260,000 
   

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

920,000 920,000 1,410,000 -100 % 0 
   

    เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ 0 0 10,000 -100 % 0 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ 0 42,300 35,000 -100 % 0 
   

    เงินช่วยพิเศษ             
   

      เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนกังาน 0 0 0 100 % 45,000 
   

      เงินช่วยค่าทำศพลูกจา้งประจำ 0 0 0 100 % 10,000 
   

      เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000 
   

      เงินช่วยพิเศษ 10,000 0 10,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมงบกลาง 22,018,602.9 22,493,628.16 23,819,900     24,832,220 
   

รวมแผนงานงบกลาง 22,018,602.9 22,493,628.16 23,819,900     24,832,220 
   

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
   

งานบริหารทั่วไป             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
   

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

535,680 535,680 575,760 26.05 % 725,760 
   

    ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 126,000 126,000 180,000 0 % 180,000 
   

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 126,000 126,000 180,000 0 % 180,000 
   

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารสว่นตำบล 

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

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,434,240 1,434,240 1,405,200 10.67 % 1,555,200 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,429,280 2,429,280 2,548,320     2,848,320 
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5,867,839 6,278,010 6,913,140 -4.49 % 6,602,480 
   

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

313,980 283,400 326,400 0 % 326,400 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 314,800 367,900 442,400 -23.51 % 338,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 786,840 814,080 849,720 3.45 % 879,000 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 49,260 31,980 30,120 -60.16 % 12,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,332,719 7,775,370 8,561,780     8,158,280 
   

รวมงบบุคลากร 9,761,999 10,204,650 11,110,100     11,006,600 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,100 0 450,000 -100 % 0 
   

    ค่าเบี้ยประชุม 7,312.5 8,125 15,000 0 % 15,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,620 24,360 40,000 -50 % 20,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 335,140 416,100 494,040 -45.35 % 270,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา้งประจำ 

0 0 0 100 % 60,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 111,540 99,490 100,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 482,712.5 548,075 1,099,040     365,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 75,494.45 55,030.15 226,260 -33.7 % 150,000 
   

    รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 268,262.05 94,197.05 100,000 40 % 140,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 271,144 224,801 155,000 -35.48 % 100,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000 
   

      
โครงการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล 

0 23,280 0 0 % 0 
   

      โครงการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 0 15,000 30,000 -100 % 0 
   

      โครงการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 15,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการจัดทำและรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของเทศบาล 

0 0 30,000 -100 % 0 
   

      โครงการจัดวางผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย 25,000 0 0 0 % 0 
   

      โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ 147,000 168,000 168,000 0 % 168,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ ์

73,500 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์

0 84,000 84,000 0 % 84,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 

132,000 0 0 0 % 0 
   

      โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 45,000 90,000 96,000 0 % 96,000 
   

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรง
มีพระชนมายุครบ 67 พรรษา 

34,650 0 0 0 % 0 

 

 
 
   

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

  
  
 
 

  
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนมายุครบ 68 พรรษา 

0 20,000 0 0 % 0 
   

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

0 0 20,000 0 % 20,000 

   

      
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

0 0 240,000 -100 % 0 
   

      โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชมุชน 30,000 30,000 30,000 -100 % 0 
   

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนกังาน 0 0 0 100 % 20,000 
   

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน 11,500 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง 

0 13,000 0 0 % 0 
   

      
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดู
งานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจา้งเทศบาลตำบลเกษตรวสิัย 

0 0 300,000 -100 % 0 

   

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญใน
ชีวิตประจำวัน 

0 0 16,000 25 % 20,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 16,050 8,500 40,000 25 % 50,000 
   

รวมค่าใช้สอย 1,144,600.5 825,808.2 1,535,260     948,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 142,055 104,440 150,000 0 % 150,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 39,325 10,470 15,000 0 % 15,000 
   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 22,350 40,310 60,000 -50 % 30,000 
   

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 12,400 15,000 0 % 15,000 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,677.24 35,234.65 150,000 -100 % 0 
   

    วัสดุการเกษตร 0 9,295 0 0 % 0 
   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 6,896 6,535 20,000 0 % 20,000 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 159,230 95,740 190,000 -21.05 % 150,000 
   

    วัสดุอื่น 14,040 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าวัสด ุ 410,573.24 314,424.65 640,000     420,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 2,037,886.24 1,688,307.85 3,274,300     1,733,000 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้สำนักงาน 160,800 12,500 94,100 -52.18 % 45,000 
   

      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 80,400 0 0 % 0 
   

      ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 0 9,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             
   

      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 24,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ    
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

   
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

   

      
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ประเภทของใช้
สำนักงาน 

52,800 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
   

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 8,500 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทของใช้สำนักงาน 0 37,500 0 0 % 0 
   

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทของใช้สำนักงาน 0 0 34,000 14.71 % 39,000 
   

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 13,000 0 0 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย 25,100 31,725 100,000 0 % 100,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 238,700 184,125 228,100     216,500 
   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      โครงการจัดทำรั้ว และปรับปรุงป้ายเทศบาล 0 0 0 100 % 500,000 
   

      โครงการจัดทำรั้ว และปรับปรุงป้ายเทศบาล 0 0 764,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พักรถโดยสาร 0 236,000 0 0 % 0 
   

      โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 37,000 3,900 50,000 0 % 50,000 
   

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

      ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,000 239,900 844,000     580,000 
   

รวมงบลงทุน 275,700 424,025 1,072,100     796,500 
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
   

      
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

20,000 0 0 0 % 0 

   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

   
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 42,000 40,000 70,000 0 % 70,000 

   
รวมเงินอุดหนุน 62,000 40,000 70,000     70,000 

   
รวมงบเงินอุดหนุน 62,000 40,000 70,000     70,000 

   
รวมงานบรหิารทั่วไป 12,137,585.24 12,356,982.85 15,526,500     13,606,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,571,420 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,571,420 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,571,420 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 102,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 50,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     152,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 0 0 0 100 % 30,000 
   

      
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏบิัติงานของ
เทศบาล 

0 0 0 100 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชมุชน 0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     90,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     242,000 
   

รวมงานวางแผนสถิติและวชิาการ 0 0 0     1,813,420 
   

งานบริหารงานคลัง             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,606,420 3,796,560 3,999,540 2.02 % 4,080,420 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 139,200 0 % 139,200 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 726,720 752,640 786,480 -18.77 % 638,880 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 37,380 19,200 12,000 0 % 12,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,522,920 4,720,800 5,022,420     4,955,700 
   

รวมงบบุคลากร 4,522,920 4,720,800 5,022,420     4,955,700 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

140,100 100,500 140,000 -28.57 % 100,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,570 155,190 20,000 0 % 20,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 58,000 72,000 72,000 0 % 72,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 40,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,770 26,420 40,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 248,440 354,110 272,000     232,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 57,846.09 71,646.09 50,000 -100 % 0 
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 162,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 244,016 249,882.2 250,000 -60 % 100,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเกบ็ค่าขน
ขยะมูลฝอย 

77,000 84,000 84,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเกบ็ค่าเช่า
ตลาดสดเทศบาล 

77,000 84,000 84,000 -100 % 0 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต ์

77,000 84,000 84,000 -100 % 0 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจา้งค่าบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 

0 0 0 100 % 84,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจา้งค่าบริการค่า
เช่าตลาดสดเทศบาล 

0 0 0 100 % 84,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจา้งค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต ์

0 0 0 100 % 84,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

0 0 84,000 -50 % 42,000 
   

      
โครงการประชาสัมพันธก์ารชำระภาษีทอ้งถิ่น
ประจำป ี

7,776 8,000 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 0 0 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการภาษีสัญจร 26,460 0 30,000 0 % 30,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 10,200 13,800 50,000 0 % 50,000 
   

รวมค่าใช้สอย 577,298.09 595,328.29 756,000     776,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 136,230 149,535.9 150,000 0 % 150,000 
   

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 11,560 39,630 40,000 -25 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    วัสดุงานบ้านงานครัว 6,570 13,500 20,000 -50 % 10,000 
   

    วัสดุก่อสร้าง 1,200 39,995 30,000 -6.67 % 10,000 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 15,000 -3.33 % 10,000 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,579.84 25,664.79 35,000 
3,328.
57 

% 1,200,000 
   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 15,000 33.33 % 20,000 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 174,220 163,900 150,000 0 % 150,000 
   

    วัสดุอื่น 0 0 20,000 0 % 20,000 
   

รวมค่าวัสด ุ 360,359.84 432,225.69 475,000     1,600,000 
   

  ค่าสาธารณูปโภค             
   

    ค่าไฟฟ้า 1,455,571.67 1,390,884.03 1,335,000 49.81 % 2,000,000 
   

    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 27,058.39 38,922.28 70,000 -28.57 % 50,000 
   

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 6,790.35 6,785.26 40,000 50 % 60,000 
   

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 27,924 174,486 118,000 27.12 % 150,000 
   

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 131,478.68 111,153.91 130,000 0 % 130,000 
   

    ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าสาธารณปูโภค 1,648,823.09 1,722,231.48 1,693,000     2,410,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 2,834,921.02 3,103,895.46 3,196,000     5,018,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ    
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

   
  งบลงทุน             

   
  ค่าครุภัณฑ ์             

   
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

   
      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้สำนักงาน 15,000 16,000 204,000 -100 % 0 

   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

   
      ค่าซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 34,000 0 0 % 0 

   
      ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 15,000 0 0 % 0 

   

      
ค่าซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 

9,000 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแบบประมวลผล แบบ
ที่ 2 

0 0 0 100 % 30,000 
   

      เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 0 0 0 100 % 34,000 
   

      เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 0 100 % 15,000 
   

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 15,000 -100 % 0 
   

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 15,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 24,430 23,150 100,000 0 % 100,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 48,430 88,150 319,000     194,000 
   

 



40 
 

40 
 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพสัดุ 0 0 0 100 % 50,000 
   

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

      ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100 % 50,000 
   

      โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพสัดุ 0 0 100,000 -100 % 0 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000     100,000 
   

รวมงบลงทุน 48,430 88,150 419,000     294,000 
   

รวมงานบรหิารงานคลัง 7,406,271.02 7,912,845.46 8,637,420     10,267,700 
   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     355,320 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     355,320 
   

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     355,320 
   

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,543,856.26 20,269,828.31 24,163,920     26,042,540 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 759,000 518,839 472,920 1.81 % 481,500 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 2,220 -100 % 0 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,732,320 1,784,020 1,999,800 2.74 % 2,054,640 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 115,665 77,660 72,000 0 % 72,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,606,985 2,380,519 2,546,940     2,608,140 
   

รวมงบบุคลากร 2,606,985 2,380,519 2,546,940     2,608,140 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

117,600 93,200 262,000 -61.07 % 102,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 36,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 10,000 
   

รวมค่าตอบแทน 117,600 93,200 262,000     148,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 30,000 0 % 30,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. 0 0 0 100 % 20,000 
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 
   

      โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง 147,000 168,000 168,000 0 % 168,000 
   

      โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ 146,500 168,000 168,000 0 % 168,000 
   

      
โครงการจ้างเหมาพนักงานรกัษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 

0 132,000 144,000 -100 % 0 
   

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

0 126,850 0 0 % 0 
   

      โครงการฝึกอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด 30,000 0 30,000 0 % 30,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

28,410 0 0 100 % 40,000 
   

      
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 
(ปีใหม่) 

25,000 25,000 25,000 0 % 25,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 
(สงกรานต์) 

25,000 0 25,000 0 % 25,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 27,130 41,635 40,000 0 % 40,000 
   

รวมค่าใช้สอย 429,040 661,485 630,000     561,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 2,915 15,000 100 % 30,000 
   

    วัสดุก่อสร้าง 5,322 45,148 10,000 200 % 30,000 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,550 58,600 51,000 -41.18 % 30,000 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 188,792.87 117,281.1 250,000 -100 % 0 
   

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 37,800 0 10,000 300 % 40,000 
   

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 35,300 27,050 30,000 66.67 % 50,000 
   

รวมค่าวัสด ุ 281,764.87 250,994.1 366,000     180,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 828,404.87 1,005,679.1 1,258,000     889,000 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 0 100 % 15,600 
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้สำนักงาน 12,800 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    ครุภัณฑ์การเกษตร             
   

      ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทของใช้สำนักงาน 0 28,000 63,000 -100 % 0 
   

      ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทของใช้สำนักงาน 0 0 0 100 % 63,000 
   

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
   

      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทโยธา 63,000 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
   

      
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทของใช้
สำนักงาน 

10,300 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์โรงงาน             
   

      ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภท โยธา 5,000 5,000 5,000 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             
   

      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภทของใช้สำนักงาน 78,500 78,500 78,500 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้ง 

0 7,500 0 0 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 117,310 33,410 130,000 -2.31 % 127,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 286,910 152,410 276,500     205,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมงบลงทุน 286,910 152,410 276,500     205,600 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 3,722,299.87 3,538,608.1 4,081,440     3,702,740 
   

งานเทศกิจ             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,680 157,680 165,600 3.91 % 172,080 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 7,095 1,740 720 -100 % 0 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 158,775 159,420 166,320     172,080 
   

รวมงบบุคลากร 158,775 159,420 166,320     172,080 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ 118,000 0 0 0 % 0 
   

      โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ 0 84,000 84,000 0 % 84,000 
   

รวมค่าใช้สอย 118,000 84,000 84,000     84,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 118,000 84,000 84,000     84,000 
   

รวมงานเทศกิจ 276,775 243,420 250,320     256,080 
   

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,999,074.87 3,782,028.1 4,331,760     3,958,820 
   

 



46 
 

46 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

แผนงานการศึกษา             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,112,364 1,263,360 1,602,940 15.13 % 1,845,460 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 24,480 24,480 24,480 0 % 24,480 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,154,844 1,311,840 1,687,420     1,929,940 
   

รวมงบบุคลากร 1,154,844 1,311,840 1,687,420     1,929,940 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 38,500 173,000 194,500 -4.37 % 186,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 68,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 47,740 75,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 88,500 220,740 289,500     274,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 68,000 267,075 288,000 -45.83 % 156,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 134,280 162,910 100,000 -40 % 60,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 3,500 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 205,780 429,985 418,000     286,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 26,575 36,130 80,000 0 % 80,000 
   

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

    วัสดุงานบ้านงานครัว 47,210 106,200 50,000 
6,725.8

6 
% 3,412,930 

   
    วัสดุก่อสร้าง 17,822 0 0 0 % 0 

   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,959.6 0 0 0 % 0 

   
    วัสดุการเกษตร 10,530 0 60,000 0 % 60,000 

   
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 50 % 15,000 

   
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,380 70,760 50,000 0 % 50,000 

   
รวมค่าวัสด ุ 112,476.6 213,090 300,000     3,647,930 

   
รวมงบดำเนินงาน 406,756.6 863,815 1,007,500     4,207,930 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ    
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

   
  งบลงทุน             

   
  ค่าครุภัณฑ ์             

   
    ครุภัณฑ์สำนักงาน             

   
      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน 0 0 73,800 -72.9 % 20,000 

   
    ครุภัณฑ์การเกษตร             

   
      ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 100 % 47,000 

   
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

   

      
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทงานบ้านงาน
ครัว 

9,500 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทของใช้สำนักงาน 0 0 49,000 0 % 49,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 9,500 0 122,800     146,000 
   

รวมงบลงทุน 9,500 0 122,800     146,000 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,571,100.6 2,175,655 2,817,720     6,283,870 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 372,780 2,460,300 6,044,846 2.26 % 6,181,360 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 56,744 18.43 % 67,200 
   

    เงินวิทยฐานะ 462,000 462,000 697,200 -8.43 % 638,400 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,049,789 1,281,720 1,583,320 4.04 % 1,647,240 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 78,287 63,690 51,600 -11.63 % 45,600 
   

    เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 1,537,440 0 0 0 % 0 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน 279,420 0 0 0 % 0 
   

    เงินอื่น ๆ 3,902,190 3,305,310 0 0 % 0 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,681,906 7,573,020 8,433,710     8,579,800 
   

รวมงบบุคลากร 7,681,906 7,573,020 8,433,710     8,579,800 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 15,500 0 100 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 75,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 86,260 6,750 80,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 86,260 22,250 80,000     80,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
ค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. ใน
สังกัดเทศบาล 

265,200 242,700 0 0 % 0 
   

      
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 
เกษตรวิสัย 

30,315 29,240 0 0 % 0 
   

      
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใน
สังกัดเทศบาล 

30,530 29,670 0 0 % 0 
   

      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตร
วิสัย 

21,900 20,700 0 0 % 0 
   

      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

21,300 21,300 0 0 % 0 
   

      
ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

0 144,000 0 100 % 144,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไปศนูย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดป่ายาง 

0 48,000 0 100 % 48,000 

   

      
ค่าเงินค่าตอบแทนพนักงานจา้งของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดกลางและวัดปา่ยาง 

1,468,800 0 0 0 % 0 
   

      
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
จ้างตามภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง
และศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดป่ายาง 

0 676,800 0 100 % 676,800 

   

      
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
จ้างทั่วไปศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดกลางและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดปา่ยาง 

0 432,000 0 100 % 432,000 

   

      
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน หัวหน้าศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

0 360,000 0 100 % 360,000 

   

      
ค่าเงินประกันสังคม พนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์
วัดป่ายาง 

83,040 74,736 0 100 % 99,650 

   

      
ค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและวัดปา่ยาง 

192,000 0 0 0 % 0 
   

      
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) โรงเรียนเทศบาล 
1 เกษตรวิสัย 

119,850 115,600 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ศพด. 
ในสังกัดเทศบาล 

784,800 739,200 0 0 % 0 
   

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรบัโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 

281,000 286,000 0 0 % 0 
   

      ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 0 0 % 0 
   

      ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง หอ้งสมุด 100,000 100,000 0 0 % 0 
   

      ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 50,000 50,000 0 0 % 0 
   

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

21,000 21,000 0 0 % 0 
   

      
ค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 
Wireless Fidelity:Wifi 

7,487.86 7,691.16 0 0 % 0 
   

      
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 1  
เกษตรวิสัย 

14,600 13,800 0 0 % 0 
   

      
ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด
เทศบาล 

14,200 14,200 0 0 % 0 
   

      
ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตร
วิสัย 

14,100 13,600 0 0 % 0 
   

      
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล 

14,200 14,200 0 0 % 0 
   

      
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในโรงเรียนและศพด.
ในสังกัดเทศบาล 

10,000 10,000 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการจัดอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียน 

0 0 1,080,960 -100 % 0 
   

      
โครงการประกวดกจิกรรมวิชาการสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

20,000 0 10,000 100 % 20,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมครู/ผดด. และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

0 0 0 100 % 45,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมครู/ผดด. และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

18,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการฝึกอบรมครู/ผดด.และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

0 0 10,000 -100 % 0 
   

      โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0 0 1,986,250 -42.03 % 1,151,490 
   

      โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 100,000 0 100 % 100,000 
   

      โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในสถานศึกษา 0 50,000 50,000 0 % 50,000 
   

      
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล 

0 0 390,560 -14.49 % 333,960 
   

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

0 0 254,700 -11.11 % 226,400 
   

 

 

 

 

 



54 
 

54 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

36,345 0 0 0 % 0 
   

      
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 20,000 0 % 20,000 

   

      
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 
   

รวมค่าใช้สอย 3,738,667.86 3,634,437.16 3,822,470     3,727,300 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,854,117.1 2,710,682.58 3,199,510 -100 % 0 
   

รวมค่าวัสด ุ 1,854,117.1 2,710,682.58 3,199,510     0 
   

รวมงบดำเนินงาน 5,679,044.96 6,367,369.74 7,101,980     3,807,300 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
   

      ตู้เก็บเอกสารบานทึบ 5,000 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network 
แบบที่ 2 

60,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 10,000 0 % 10,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 65,000 0 10,000     10,000 
   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             
   

      โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสถานศึกษา 0 0 200,000 0 % 200,000 
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล ตำบลเกษตรวิสัย 

0 0 200,000 -100 % 0 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 400,000     200,000 
   

รวมงบลงทุน 65,000 0 410,000     210,000 
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,279,430 6,261,930 6,461,660 8.34 % 7,000,850 
   

รวมเงินอุดหนุน 6,279,430 6,261,930 6,461,660     7,000,850 
   

รวมงบเงินอุดหนุน 6,279,430 6,261,930 6,461,660     7,000,850 
   

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 19,705,380.96 20,202,319.74 22,407,350     19,597,950 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมแผนงานการศึกษา 21,276,481.56 22,377,974.74 25,225,070     25,881,820 
   

แผนงานสาธารณสุข             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,813,980 2,010,420 2,516,760 1.62 % 2,557,500 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 67,200 71,700 85,200 0 % 85,200 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 616,037 710,040 473,130 -8.69 % 432,000 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 52,507 48,800 48,000 0 % 48,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,616,924 2,908,160 3,190,290     3,189,900 
   

รวมงบบุคลากร 2,616,924 2,908,160 3,190,290     3,189,900 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 9,000 -77.78 % 2,000 
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
   

    ค่าเช่าบ้าน 33,500 61,200 127,800 40.85 % 180,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 40,000 
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,020 16,600 40,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 39,520 77,800 181,800     227,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 13,419 0 58,150 243.94 % 200,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 85,955.8 52,556 50,000 -20 % 40,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 
   

      
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
(20 มี.ค. ของทุกปี) 

0 0 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค 39,600 43,200 43,200 0 % 43,200 
   

      โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก 19,800 20,000 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพยาธิในโค-กระบือ 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000 
   

      โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,875 10,000 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 149,600 148,000 150,000 0 % 150,000 
   

      โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000 
   

      
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อไวรัสโควิด 19 

0 0 0 100 % 100,000 
   

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000 32,967 35,640 -15.82 % 30,000 
   

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดู
งานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่า้น 

0 0 50,000 -100 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 800 0 20,000 0 % 20,000 
   

รวมค่าใช้สอย 449,049.8 366,723 516,990     703,200 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 86,540 32,985 100,000 0 % 100,000 
   

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 49,185 53,868.05 60,000 -83.33 % 10,000 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 212,374.62 230,572.01 200,000 -100 % 0 
   

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 48,235 94,800 633,000 -92.1 % 50,000 
   

    วัสดุการเกษตร 9,450 11,020 44,360 12.71 % 50,000 
   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 11,350 1,830 20,000 0 % 20,000 
   

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,740 34,800 50,000 0 % 50,000 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 92,380 71,760 110,000 -9.09 % 100,000 
   

รวมค่าวัสด ุ 534,254.62 531,635.06 1,217,360     380,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมงบดำเนินงาน 1,022,824.42 976,158.06 1,916,150     1,310,200 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน  ประเภทของใช้สำนกังาน 0 5,500 0 0 % 0 
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้สำนักงาน 0 0 50,000 -100 % 0 
   

    ครุภัณฑ์การเกษตร             
   

      ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 118,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
   

      จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 0 11,700 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์             
   

      ค่าจัดซื้อเครื่องช็อตสุกร 0 120,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
   

      
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทงานบ้านงาน
ครัว 

32,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 

0 0 20,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    ครุภัณฑ์โรงงาน             
   

      ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภท โยธา 5,000 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      ครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องใช้สำนักงาน 0 0 0 100 % 15,000 
   

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 49,000 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 86,000 255,200 70,000     15,000 
   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย 

0 0 150,000 -33.33 % 100,000 
   

      โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1,2 0 0 400,000 -75 % 100,000 
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
   

      โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1,2 0 222,000 0 0 % 0 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 222,000 550,000     200,000 
   

รวมงบลงทุน 86,000 477,200 620,000     215,000 
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
   

      อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 260,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             
   

      อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  260,000 260,000 260,000 -100 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000     260,000 
   

รวมงบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 260,000     260,000 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 3,985,748.42 4,621,518.06 5,986,440     4,975,100 
   

รวมแผนงานสาธารณสขุ 3,985,748.42 4,621,518.06 5,986,440     4,975,100 
   

แผนงานเคหะและชมุชน             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,749,940 1,700,100 1,997,980 -100 % 0 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10,908 10,908 10,910 -100 % 0 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 32,000 18,000 25,000 -100 % 0 
   

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 271,260 286,740 312,600 1.54 % 317,400 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,007,160 1,098,600 1,325,280 2.05 % 1,352,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 79,320 74,840 79,860 -9.84 % 72,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,150,588 3,189,188 3,751,630     1,741,800 
   

รวมงบบุคลากร 3,150,588 3,189,188 3,751,630     1,741,800 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -100 % 0 
   

    ค่าเช่าบ้าน 67,000 60,000 16,000 -100 % 0 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,370 11,650 30,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 76,370 71,650 96,000     0 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 201,000 304,500 453,000 -100 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 109,646 42,860 20,000 -100 % 0 
   

      โครงการประเมินผังเมืองชุมชนเกษตรวิสัย 0 0 30,000 -100 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 45,275 64,560 60,000 -100 % 0 
   

รวมค่าใช้สอย 355,921 411,920 563,000     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 69,800 80,000 80,000 -100 % 0 
   

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 170,730 228,522 330,000 -100 % 0 
   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 29,700 30,000 35,000 -100 % 0 
   

    วัสดุก่อสร้าง 302,782 310,637 461,000 -100 % 0 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,980 17,730 40,000 -100 % 0 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 179,040.14 168,984.73 300,000 -100 % 0 
   

    วัสดุการเกษตร 10,000 29,600 30,000 -100 % 0 
   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 10,000 -100 % 0 
   

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 14,950 25,000 35,000 -100 % 0 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 60,970 56,180 100,000 -100 % 0 
   

รวมค่าวัสด ุ 870,952.14 946,653.73 1,421,000     0 
   

รวมงบดำเนินงาน 1,303,243.14 1,430,223.73 2,080,000     0 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์สำนักงาน             
   

      ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ของใช้สำนกังาน 7,400 14,000 0 0 % 0 
   

      ค่าซ้ือเก้าอี้ทำงาน 3-6 0 4,500 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
ค่าซ้ือถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด  
2,000 ลิตร 

0 15,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
   

      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 3,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
   

      
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทของใช้
สำนักงาน 

14,000 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
   

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 32,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์โรงงาน             
   

      ครุภัณฑ์โรงงาน 0 55,000 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์สำรวจ             
   

      ครุภัณฑ์สำรวจ ประเภทโยธา 24,500 0 0 0 % 0 
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 29,800 46,300 -100 % 0 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 158,860 38,790 80,000 -100 % 0 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 204,760 192,090 126,300     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

      ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 0     0 
   

รวมงบลงทุน 234,760 192,090 126,300     0 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 4,688,591.14 4,811,501.73 5,957,930     1,741,800 
   

งานไฟฟ้าและประปา             
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 100,000 0 % 100,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000     100,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 100,000     100,000 
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             
   

      
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต
เทศบาล 

0 0 0 100 % 400,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             
   

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 420,462.59 73,133.08 400,000 -100 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 420,462.59 73,133.08 400,000     400,000 
   

รวมงบเงินอุดหนุน 420,462.59 73,133.08 400,000     400,000 
   

รวมงานไฟฟ้าและประปา 420,462.59 73,133.08 500,000     500,000 
   

งานสวนสาธารณะ             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 297,900 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     297,900 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     297,900 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขต
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

553,500 588,000 924,000 0 % 924,000 
   

รวมค่าใช้สอย 553,500 588,000 924,000     924,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 553,500 588,000 924,000     924,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
   

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 38,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     38,000 
   

รวมงบลงทุน 0 0 0     38,000 
   

รวมงานสวนสาธารณะ 553,500 588,000 924,000     1,259,900 
   

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 496,739 515,580 411,280 -100 % 0 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,523,160 1,407,480 1,446,720 3.53 % 1,497,720 
   

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง 78,240 59,760 48,060 -0.12 % 48,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,098,139 1,982,820 1,906,060     1,545,720 
   

รวมงบบุคลากร 2,098,139 1,982,820 1,906,060     1,545,720 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,660 25,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมค่าตอบแทน 0 5,660 25,000     0 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,889,000 2,334,400 2,309,035 3.94 % 2,400,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักใน
เขตเทศบาลฯ 

594,000 648,000 648,000 16.67 % 756,000 
   

      โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 300,000 0 0 100 % 300,000 
   

      โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะน่าใช ้ 0 53,000 9,725 54.24 % 15,000 
   

      
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและกำจดัขยะครบ
วงจรในชุมชน 

0 0 50,000 0 % 50,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 65,880 66,600 70,000 -28.57 % 50,000 
   

รวมค่าใช้สอย 2,848,880 3,102,000 3,086,760     3,571,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 113,201 57,925 150,000 0 % 150,000 
   

    วัสดุก่อสร้าง 39,461 23,202 100,000 0 % 100,000 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,980 58,400 100,000 0 % 100,000 
   

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 377,057.04 346,942.24 400,000 -100 % 0 
   

 

 



69 
 

69 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมค่าวัสด ุ 564,699.04 486,469.24 750,000     350,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 3,413,579.04 3,594,129.24 3,861,760     3,921,000 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 149,430 129,126 200,000 0 % 200,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 149,430 129,126 200,000     200,000 
   

รวมงบลงทุน 149,430 129,126 200,000     200,000 
   

รวมงานกำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 5,661,148.04 5,706,075.24 5,967,820     5,666,720 
   

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,323,701.77 11,178,710.05 13,349,750     9,168,420 
   

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 738,900 778,800 818,340 -100 % 0 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 738,900 778,800 818,340     0 
   

รวมงบบุคลากร 738,900 778,800 818,340     0 
   

  งบดำเนินงาน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าตอบแทน             
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,650 10,000 -100 % 0 
   

รวมค่าตอบแทน 0 1,650 10,000     0 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,680 0 0 % 0 
   

      
โครงการจ้างเหมาผู้พิการทำความสะอาดบริเวณ
อาคารสำนักงาน 

55,000 35,000 0 0 % 0 
   

      
โครงการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชน 

0 0 10,000 0 % 10,000 
   

      
โครงการป้องกันการถกูกระทำรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 

0 0 20,000 -100 % 0 
   

      โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล 0 38,000 40,000 0 % 40,000 
   

      โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 38,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพนัธุ์ข้าว
หอมมะล ิ

18,975 18,975 20,000 0 % 20,000 
   

      โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ด้อยโอกาส 0 0 20,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการอบรมและทบทวนเพือ่เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ

0 0 30,000 0 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 111,975 102,655 140,000     100,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 111,975 104,305 150,000     100,000 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 850,875 883,105 968,340     100,000 
   

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 850,875 883,105 968,340     100,000 
   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 399,360 419,400 439,020 4.52 % 458,880 
   

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,120 255,960 268,800 4.02 % 279,600 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 645,480 675,360 707,820     738,480 
   

รวมงบบุคลากร 645,480 675,360 707,820     738,480 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 645,480 675,360 707,820     738,480 
   

งานกีฬาและนันทนาการ             
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าใช้สอย             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล 0 50,000 0 100 % 10,000 
   

      
โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายของ
ชุมชน 

0 0 0 100 % 10,000 
   

      โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 0 0 0 100 % 10,000 
   

      
โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย
ของชุมชนและองค์กร 

0 0 0 100 % 50,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 50,000 0     80,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 0 50,000 0     80,000 
   

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 50,000 0     80,000 
   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ 10,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการบวงสรวงศาลปู่ตาประจำอำเภอเกษตร
วิสัย 

30,000 0 0 100 % 30,000 
   

      โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 0 20,000 30,000 0 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      โครงการประเพณีลอยกระทง 334,400 317,600 0 100 % 50,000 
   

      โครงการประเพณีสงกรานต์ 100,000 0 50,000 0 % 50,000 
   

      โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 353,200 20,000 50,000 100 % 100,000 
   

      โครงการประเพณีออกพรรษา 35,000 35,000 35,000 0 % 35,000 
   

      
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 

30,000 30,000 0 100 % 60,000 
   

      
โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 

0 0 0 100 % 30,000 
   

      
โครงการส่งเสริมสืบทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านต่าง ๆ 

0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าใช้สอย 892,600 422,600 165,000     415,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 892,600 422,600 165,000     415,000 
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 % 0 
   

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             
   

      เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 0 0 0 % 0 
   

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0     0 
   

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 922,600 422,600 165,000     415,000 
   

งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเที่ยว             
   

  งบเงินอุดหนุน             
   

  เงินอุดหนุน             
   

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 50,000 60,000 -33.33 % 40,000 
   

รวมเงินอุดหนุน 20,000 50,000 60,000     40,000 
   

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 50,000 60,000     40,000 
   

รวมงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 20,000 50,000 60,000     40,000 
   

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,588,080 1,197,960 932,820     1,273,480 
   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
   

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,165,380 
   

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000 
   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,225,380 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,225,380 
   

  งบดำเนินงาน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

  ค่าตอบแทน             
   

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     10,000 
   

  ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             
   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 100 % 300,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            
   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000 
   

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 
   

      โครงการประเมินผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย 0 0 0 100 % 30,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 40,000 
   

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     395,000 
   

  ค่าวัสด ุ             
   

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 20,000 
   

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 100,000 
   

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000 
   

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 500,000 
   

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 
   

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 100 % 5,000 
   

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 10,000 
   

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 20,000 
   

รวมค่าวัสด ุ 0 0 0     695,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     1,100,000 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             
   

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 29,000 
   

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
   

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 30,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     59,000 
   

รวมงบลงทุน 0 0 0     59,000 
   

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     2,384,380 
   

งานก่อสร้าง             
   

  งบบุคลากร             
   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             
   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 722,220 
   

 



77 
 

77 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     722,220 
   

รวมงบบุคลากร 0 0 0     722,220 
   

  งบดำเนินงาน             
   

  ค่าตอบแทน             
   

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 126,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 40,000 
   

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     166,000 
   

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     166,000 
   

  งบลงทุน             
   

  ค่าครุภัณฑ ์             
   

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
   

      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 0 0 100 % 15,000 
   

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0     15,000 
   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาล 0 0 0 100 % 3,500,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 (ช่วงจากถนนธรรมรักษาไปทางทิศเหนือ) 

0 0 0 100 % 500,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขา้ง
ดอนหัวนาค 

0 0 0 100 % 500,000 
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เฉลิมพระเกียรต ิ

0 0 0 100 % 500,000 
   

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิว
จราจรภายในเขตเทศบาล 

0 0 0 100 % 480,000 
   

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิว
จราจรภายในเขตเทศบาล 

0 0 2,654,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร
ถนนนรการบริรักษ ์

0 0 2,568,000 -100 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร
สายลำกุดกู่ ซอย 1 

383,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพกัน้ำ ค.
ส.ล. สายลำกุดกู ่

630,000 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการขุดลอกหนองน้ำพร้อมปรับปรงุภูมิทัศน์
นากะเหล่ง 

529,000 0 0 0 % 0 
   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,542,000 0 5,222,000     5,480,000 
   

รวมงบลงทุน 1,542,000 0 5,222,000     5,495,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   

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

รวมงานก่อสร้าง 1,542,000 0 5,222,000     6,383,220 
   

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,542,000 0 5,222,000     8,767,600 
   

รวมทุกแผนงาน 86,128,420.78 86,804,752.42 104,000,000     105,000,000 
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ส่วนที่ 2 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
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วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  12:07:42     

        
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 24,832,220 บาท 
  งบกลาง รวม 24,832,220 บาท 
   งบกลาง รวม 24,832,220 บาท 
   ค่าชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 2,102,000 บาท 

      

  
เพ่ือชำระหนี้เงินกู้ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เพ่ือก่อสร้าง
ตลาดสด ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ 710/33/2553  
ลว 5  กุมภาพันธ์ 2553 งวดที ่9   

      

   ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 66,000 บาท 

      

  
เพ่ือชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
(เพ่ือก่อสร้างตลาดสด  ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา
เลขที ่ 710/33/2553  ลว  5  กุมภาพันธ์ 2553  งวดที่  9)   

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22  
มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง 
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   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพ่ือให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย 
อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง  โดยคำนวณในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ จำนวน 1,808 คน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  
พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 76 ลำดับที ่13 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 6,000,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
จำนวน 700 คน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76 ลำดับที่ 14 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จำนวน 15 คน แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย
แล้ว มีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะคุณดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการ
ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลำดับที ่2 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ใน
กรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  และ
นำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  
กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559   

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟ
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการสัญจรและอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 101 ลำดับที่ 5 

      

    ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม
ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้   
เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) 

      

    เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ จำนวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ        

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 35,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ       

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ       

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,484,220 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมิให้นำ
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
มารวมคำนวณ 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สปสช.) 

จำนวน 260,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78 ลำดับที ่ 1 

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความ
ตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ได ้พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ  
บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน  
2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0012/ว 1095 ลงวันที่ 27  
กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย  
  

      

    เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้  
พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน บำเหน็จ  
บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0012/
ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงิน
ช่วยพิเศษในกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  

      

    เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559  
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0012/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่าย
เงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 13,606,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 11,006,600 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท  
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  จำนวน 12 เดือน 
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา 
  เดือนละ 15,840 บาท จำนวน 12 เดือน 

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา 
  เดือนละ  6,000 บาท จำนวน 12 เดือน 
2.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา  
  ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท  
  จำนวน 12 เดือน 
2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา 
  เดือนละ 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน  

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 207,360 บาท 



 
 

86 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา 
  เดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน 
2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา 
  เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,555,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา  
รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.ค่าตอบแทนประธานสภา จำนวน 1 อัตรา  ในอัตรา 
  เดือนละ 15,840 บาท จำนวน 12 เดือน 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา 
  เดือนละ 12,960 บาท จำนวน 12 เดือน 
3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา  ในอัตรา 
  เดือนละ 10,080 บาท จำนวน 12 เดือน 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,158,280 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,602,480 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้  จำนวน 12 เดือน  จำนวน 15 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 326,400 บาท 

      

 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน

แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ  
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8  
ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่ง และ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
1.เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ตั้งไว้ 108,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนให้กับนิติกร จำนวน 2 อัตรา   
2.เงินเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 218,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
  เพ่ิมพิเศษรายเดือนให้กับปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด     
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   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 338,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ บริหารอำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 7 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 879,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือนจำนวน 5 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การ ให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
จำนวน 3 อัตรา 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,733,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท 
   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ในการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 105 โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ หรือเพ่ือจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือ ตามระเบียบหรือหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 270,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 948,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์และเอกสาร
อ่ืน ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการบาง
ประเภทที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ
พิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียมคดีความ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี  
ค่าใช้จ่ายของพยานในคดี ค่าใช้จ่ายที่อัยการแจ้ง ค่าใช้จ่ายตามท่ีศาล
สั่ง (ไม่ใช่คำพิพากษา) ฯลฯ   

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 140,000 บาท 

      

  
1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่าง ๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและบริการ โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่
เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวม
เงินอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม) ตามหนังสือ กระทรวง 
มหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2547 
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2.ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่า
เลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองหรือต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใด อันเป็นประโยชน์ของ
ท้องถิ่น ฯลฯ  
3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันพ่อแห่งชาติ วันปิยมหาราช
12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ 
4.ค่าธรรมเนียมศาล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
5.ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ตั้งไว้ 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า 
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 (11 ตุลาคม 2562) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    
 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

 
จำนวน 

 
100,000 

 
บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12  
เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยวัสดุและสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน 2 คน ๆ ละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลำดับที่ 7 

      

    โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  จำนวน  1  คน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  149 ลำดับที่  10  

      

    โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จำนวน 96,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 คน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลำดับที่ 19 

      

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิรา 
ลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

      

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 153 ลำดับที ่ 22 

      

    โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญในชีวิตประจำวัน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 90 ลำดับที ่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง  
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(กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า 
ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบ
คำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
หมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมัน ใช้ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ 
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยคอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25 
 
 
  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่าง
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ์ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1428 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป  
มีด ลังถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า  
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่  25 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไม ้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง   
จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก  เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25 
  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน  
ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถงัน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  159 ลำดับที่  25 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565  หน้า  159 ลำดับที่  25) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
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เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  
เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีรีรอม (CD-ROM) แบบออพติ
คอล (Opitcal) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 159 ลำดับที่ 25 

   วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ฯลฯ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
หน้า 159 ลำดับที่ 25 

      

  งบลงทุน รวม 796,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 216,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้สำนักงาน จำนวน 45,000 บาท 

      

  
1.ค่าซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   
หน้า 156  ลำดับที่ 25(11) 
2.ค่าซื้อโต๊ะประชุม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ประชุม จำนวน 8 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 27  ลำดับที่ 1(7) 
 
 
  

      

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
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    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24,000 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอย เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอย  
จำนวน 2 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 27 ลำดับที่ 1(8) 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8,500 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อตู้เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิก
ฟุต จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 27  ลำดับที่ 1(10) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทของใช้สำนักงาน จำนวน 39,000 บาท 

      

  

1.ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับสำนักงาน  ต้ัง
ไว้  17,000  บาท เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  สำหรับ
สำนักงาน  มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
     -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
2.2 GHz  จำนวน  1  หน่วย 
     -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ   
Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4 MB 
     -  มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มี
ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
     -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า  250 GB  จำนวน  1  หน่วย 
     -  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือ
ภายนอก  (External)  จำนวน 1 หน่วย   
 
     -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) 
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แบบ 10/100/1000 Basc-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     -  มีช่องเชื่อมต่อ   (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า   
จำนวนไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
     -  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
     -  มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  ความ
ละเอียดแบบ  FHD (1920x1080) 
     -  สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (IEEE  802.11b,  g,  n,  ac)   
และ Bluetooth จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานและราคากลาง
ของกระทรวง ICT เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 27 ลำดับ
ที ่1(1) 
2.ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับประมวลผล  ต้ัง
ไว้  22,000 บาท เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับ
ประมวลผล มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core)  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
 1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
 2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache  Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
     -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
     -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
     -  มี จอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว   
     -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จำนวน 
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ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
     -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      

  
     -  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Basc-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานและราคากลาง
ของกระทรวง ICT เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 27 ลำดับ
ที ่1(11) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 100,000 บาท 

      

  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร รถยนต์ ฯลฯ 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 580,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการจัดทำรั้ว และปรับปรุงป้ายเทศบาล จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำรั้ว และปรับปรุง
ป้ายเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลำดับที่ 8 

      

    โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 163 ลำดับที่ 27 

 

      

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักปลัด ซึ่งเป็นการซ่อมแซมตามปกติ  ที่มีวงเงิน
เกิน  5,000 บาท    
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  งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
1.เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำการปกครอง
อำเภอเกษตรวิสัย เพ่ือดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2.เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกษตรวิสัย(ศพ
ส.อ.)เพ่ือดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับที่ 1 
3.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับท่ีทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เพ่ือดำเนิน
โครงการจัดงานรัฐพิธี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 147 ลำดับที่  4 

 

 
4. เงินอุดหนุนโครงการบ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ต้ัง
ไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร
เกษตรวิสัย ในการจัดทำโครงการบ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพ
ติด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ลำดับ
ที ่2         

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,813,420 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,571,420 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,571,420 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,571,420 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตาม 
ที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  จำนวน 12 เดือน 
จำนวน 4 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 242,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง 
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น ค่าจัดประชาคม ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 146 ลำดับที่  1 

      

    โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ   
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  93 ลำดับที ่ 11 

      

    โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน เช่น ค่าจัดประชาคม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0891.4/ว  856  ลง
วันที่ 12  มีนาคม  2553  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  146 ลำดับที่  2  

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 10,267,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,955,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,955,700 บาท 
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   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,080,420 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนฉบับที่ 43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 11 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 139,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกำหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และ ประกาศ ก.จ.ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฉบับที ่2 
1.เงินเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้  139,200  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมพิเศษรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง และตำแหน่งด้านพัสดุ 
  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ บริหารอำนวยการ ผู้อำนวยการกองคลัง ตามประกาศ

      



 
 

105 
 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลงวันที่ 7  
มีนาคม 2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม
ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 638,880 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบันโดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ  
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 5,018,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 232,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ การดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค  
0402.5/ว 85 ลว. 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค.0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 776,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 162,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา
บุคคลภายนอกทำกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำประโยชน์แก่
เทศบาล ฯลฯ  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (11 ตุลาคม 2562) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลง
วันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 1อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลว.ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 107 ลำดับที่ 2 
 
 
  

      

    โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการค่าเช่าตลาดสดเทศบาล จำนวน 84,000 บาท 



 
 

109 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการ
ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลำดับที่ 2 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการค่าธรรมเนียมการจอด 
ยานยนต์ 

จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม  
2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลำดับที่ 1 

      

    
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลว 9 ธันวาคม  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ลำดับที่ 4 

      

    โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การ
ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลำดับที่ 15 

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 151 ลำดับที่ 17  

      

    โครงการภาษีสัญจร จำนวน 30,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภาษีสัญจร เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  
หน้า 150 ลำดับที่ 14 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน       

   ค่าวัสดุ รวม 1,600,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ค่ากระดาษ ปากกา สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับที่ 26(1) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับ
ที ่26(8) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับ
ที ่26(2) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับ
ที ่26(6) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 162 ลำดับที่ 26(4) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 162 ลำดับที่ 26(3) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 162 ลำดับที่ 26(5) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีรี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Opitcal) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 162 ลำดับที่ 26(7) 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 162 ลำดับที่ 26 (9) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,410,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลฯ ในที่สาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาในสำนักงาน หรือที่สาธารณะรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษ ีในกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการ
ให้บริการ ฯลฯ 

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ฯลฯ       

  งบลงทุน รวม 294,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 194,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแบบประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแบบประมวลผล แบบที่ 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
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สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย –หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB –มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ 
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB  
–มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1
หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง-มี
ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานและ
ราคากลางของกระทรวง ITC เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 หน้า 29 ลำดับที่ 3 

    เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34,000 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน   ดังนี้  มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย –
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB -มี
หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
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กว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วยมี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1หน่วย 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Netword Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง 
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐาน
และราคากลางของกระทรวง ITC เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 หน้า 29 ลำดับที่ 3 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600 X 600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) -มีความเร็วในการ
พิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) –มี
หน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB –สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาว ดำ และสี)ได้ –มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi  -มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ัง
สีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนาสามารถ
ย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  
แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-t หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi(IEEE 802.11 b,g,n) ได้ –มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ เอ4 Letter Legal Custom  
ได ้จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานและราคากลางของกระทรวง  
ITC เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 29 ลำดับที่ 3 

      

    เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท 
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ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 Watts) 
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งตามมาตรฐานและราคากลางของกระทรวง ITC เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.
2561-2565 หน้า 29 ลำดับที่ 3 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพัสดุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและพัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 184 ลำดับที ่2 

      

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งเป็นการซ่อมแซมตามปกติ 

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้  จำนวน 12 เดือน  จำนวน 1 อัตรา 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,702,740 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,608,140 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,608,140 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 481,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  จำนวน 12 เดือน   
จำนวน 2 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,054,640 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 13 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 889,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 102,000 บาท 

      

  

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิด 
เทศบัญญัติ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลเกี่ยวกับการละเมิดเทศบัญญัติ   
2.ค่าตอบแทน อปพร.  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.2560 
 
 
  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 561,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่ารับวารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์และเอกสารอื่น ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการในกิจการบางประเภทที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล   
ค่าธรรมเนียมอบรม ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
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2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที ่4 พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (11 ตุลาคม 2562) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28   
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  (11 ตุลาคม 2562)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28   
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   

      



 
 

120 
 

พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่  12  
เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน 2561  เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28   
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำ
รถดับเพลิง  จำนวน  2 คน ๆ ละ 7,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ลำดับที่ 9 

      

    โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำ
รถบรรทุกน้ำ จำนวน  2 คน ๆ ละ 7,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 164 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการฝึกอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิยากร ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.1/ว 848 ลว 22  
เมษายน 2552  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ลำดับที่ 1  

      

    โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 40,000 บาท 



 
 

121 
 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิยากร ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 12 

      

    โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล (สงกรานต์) จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล (สงกรานต์) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ลำดับที่ 2) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยคอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25  

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
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ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม   
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม  เลื่อย ขวาน กบไสไม ้ เทปวัดระยะ   
เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  น้ำมันทาไม้  ทินเนอร ์ สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรง
ทาสี  ปูนขาว  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้ง
มน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์ 
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565  หน้า  159 ลำดับที่  25) 
  

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
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งานได้ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ  
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็ม
ขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 159 ลำดับที่ 25 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสาย 
ส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ)  
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 159 ลำดับที่ 25 

      

  งบลงทุน รวม 205,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15,600 บาท 

      

  
ค่าซื้อถังน้ำ ตั้งไว้ 15,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบ
พลาสติก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  
หน้า 23  ลำดับที่ 1(4) 

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทของใช้สำนักงาน จำนวน 63,000 บาท 

      

  
1.ค่าซื้อปั้มน้ำใต้ดิน  ตั้งไว้ 34,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ
ใต้ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรง จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตามราคา
ท้องตลาด  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลำดับที่ 25 
2.ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 13,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ
อัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลำดับที่ 25 
3.ค่าซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ  ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้ม
น้ำอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งตามราคา
ท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลำดับที่ 25 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 127,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

 งานเทศกิจ รวม 256,080 บาท 
  งบบุคลากร รวม 172,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 172,080 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 172,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา 
 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 84,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ จำนวน 84,000 บาท 



 
 

125 
 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ    
จำนวน 1 คน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 164 ลำดับที่  2 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,283,870 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,929,940 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,929,940 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,845,460 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับ
ที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 5 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,480 บาท 

      

  
1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ 
ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ ที่มท. 0809.3 /ว28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนการกำหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่ง และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ฉบับที ่2  
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2.เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ของพนักงาน
เทศบาล กองการศึกษาจำนวน 1 อัตรา 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
บริหารอำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 2 ตำแหน่ง 

      

  งบดำเนินงาน รวม 4,207,930 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 274,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 186,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 68,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 156,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกองการศึกษา ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที ่4 พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (11 ตุลาคม 2562) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลง
วันที่  12 เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน 2561  เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก
ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 3,647,930 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
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วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง 
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก น้ำ
หมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ใช้ขี้ผึ้ง น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178 ลำดับ
ที ่1(19) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยคอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
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หน้า 178 ลำดับที่ 9 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,412,930 บาท 

      

  
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ัง
ไว้ 50,000 บาท เช่น กระติกน้ำร้อน ภาชนะถ้วยจาน ถาดใส
อาหาร ช้อน เครื่องครัว ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กล่องเก็บ
ของ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 178 ลำดับที่ 2  
2.ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 3,362,930 บาท 
  2.1 ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. ตั้งไว้ 415,820  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท 
จำนวน 217 คน สำหรับ ศพต. ในเขต (ศพด.หนองแวง ศพด. หมู่ 8  
ศพด. วัดธาตุ ศตว. ป่ายางและ ศดว.วัดกลาง) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121 ลำดับที่ 1 
  2.2 ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ร.ร.เทศบาล ต้ัง
ไว้ 153,290 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 
260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 80 คน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 
เกษตรวิสัย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  
ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 121 ลำดับที่ 1  
  2.3 ประเภทอาหารเสริม (นม) รร.สพฐ. ตั้งไว้ 2,793,820 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท 
จำนวน 1,458 คน สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล (สังกัด สพฐ) ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121 ลำดับที่ 1 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 60,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย เพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิเช่น เคียวสปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซี่ พรวนดินระหว่างแถว เครื่อง
ดักแมลง ตะแกรงร่อน เบนโฮสอวน (สำเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดกุารเช่า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  
เช่น โบมีดเชือกผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 178 ลำดับที่ 7  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง วิทยุกระจายเสียง                                                               
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178 ลำดับที่ 5 

 

 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
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ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดสต์ (Hard Disk) แบบซีรีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล  
(Opitcal) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178 ลำดับที่ 6 

  งบลงทุน รวม 146,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 146,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมค่า
ติดต้ัง จำนวน 6 เครื่อง สำหรับ ศพด.ในสังกัด ขนาดไม่น้อย
กว่า 16 นิ้ว เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176 ลำดับที่ 15 
 
 
 
  

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 47,000 บาท 

      

  
1.ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตั้งไว้ 11,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำ
กว่า 150 แรงวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 28 ลำดับที่ 5 
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำใต้ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรง จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 หน้า 28  
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ลำดับที่ 7 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทของใช้สำนักงาน จำนวน 49,000 บาท 

      

  
1.ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ต้ัง
ไว้  17,000 บาท เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
สำนักงาน มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache  Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
  -มีหน่วยความจำหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย   
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Basc-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
  -มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
  -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
  -สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (IEEE  802.11b,  g,  n,  ac)  และ   
Bluetooth จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามมาตรฐานและราคากลางของ
กระทรวง ICT เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้า 28 ลำดับที่ 1 
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED สี ต้ัง
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ไว้15,000 บาท เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อครื่อง
พิมพ์ Multifunction  
เลเซอร ์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi  -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
  -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
  -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
  -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  -มีถาดป้อนเอกสารโดยอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี และขาวดำ 
  -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
  -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ UHB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
  

      

  
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE  802.11b,g,n) ได ้มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  -สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom  
ตั้งตามมาตรฐานและราคากลางของกระทรวง ICT เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 176 ลำดับที ่18 
3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ต้ัง
ไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสถานศึกษา 4 แห่ง คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
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หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
  -พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
  -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
  -มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ UHB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเม้าส์  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 177 ลำดับที่ 20 
  

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,597,950 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,579,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,579,800 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,181,360 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นประเภทเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล จำนวน 19 อัตรา และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ผอ.รร.) จำนวน 1 อัตรา   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนได้รับในอัตราเท่ากับเงิน       
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วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 อัตรา 
   เงินวิทยฐานะ จำนวน 638,400 บาท 

      

  
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยาฐานะครูชำนาญการ จำนวน 12 อัตรา  
ตั้งไว้ 504,000 บาท 
2.เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา  
ตั้งไว้ 67,200 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,647,240 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง 
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 3 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2560-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 45,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2512 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2560-
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,807,300 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 5,000 บาท 
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เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.4/2592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 75,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

      

   ค่าใช้สอย รวม 3,727,300 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 144,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง  
จำนวน 6 อัตรา ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

      

    
ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไปศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลาง
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไปศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง จำนวน 4 อัตรา  
ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานจ้างตามภารกิจศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 676,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดป่ายาง จำนวน 6 อัตรา ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

      

    
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานจ้างทั่วไปศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 432,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วัดป่ายาง จำนวน 4 อัตรา ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23  
กรกฎาคม 2564 
  

      

    
ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนหัวหน้าศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง
จำนวน 2 อัตรา ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

      

    
ค่าเงินประกันสังคม พนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง 

จำนวน 99,650 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประกันสังคมพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่ายาง จำนวน 12 อัตรา ต้ัง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในโรงเรียนและ ศพด.ในสังกัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญใน
โรงเรียน และ ศพด. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
จัดสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลำดับที่ 17 
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    โครงการประกวดกิจกรรมวิชาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดวิชาการ
เด็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 136 ลำดับที่ 26 

      

    
โครงการฝึกอบรม ครู/ผดด. และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ การเข้าศึกษาดู
งานภายนอก และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ลำดับที่ 8 

      

    โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 1,151,490 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
1.ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 16,800 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เทศบาล 1 เกษตรวิสัย
ด้วยระบบ Asymmetric Digital Subseriber Line: ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity: WiFi เช่น ค่าบริการรายเดือนค่า
ซ่อมแซม ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลำดับที่ 5(2) 
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ต้ัง
ไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลำดับที่ 5(6) 
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลำดับที่ 5(7)  
4.ค่าใช้จ่ายในการรณณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ต้ัง
ไว้ 21,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย จำนวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับครูแกนนำโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย จำนวน 1 คน 
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จำนวนเงิน 3,000 บาท และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่
เทศบาล จำนวน 1 คน จำนวนเงิน 3,000 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 123 ลำดับ
ที ่5(8) 
5.โครงการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตั้งไว้ 963,690 บาท  
  5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ตั้งไว้ 336,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 200 วัน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 80 คน สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลำดับที่ 1  
  5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ศพด. ในสังกัดเทศบาล ต้ัง
ไว้ 627,690 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 245 วัน 
วันละ 21 บาท จำนวน 122 คน สำหรับ ศพด. ในสังกัด (ศพด.วัด
ธาตุ, ศพด. หมู่ 8, ศพด. หนองแวง) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2  กรกฎาคม 
2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 121 ลำดับที ่1 

      
  

       

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารางวัลการประกวด 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลำดับที่ 7 

      

    โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการรักการ
อ่านสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ. ศ 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1 หน้า 21 ลำดับที่ 1  

      

    
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

จำนวน 333,960 บาท 
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เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
1.ค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. ในสังกัดเทศบาล ต้ัง
ไว้ 207,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) 122 คน ๆ ละ 1,700 บาท สำหรับนักเรียน ศพด. หมู่ 8 ศพด.  
วัดธาตุ และศพด. หนองแวง) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า134 ลำดับที่ 22(1)  
2.ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  
ตั้งไว้ 22,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (วัดธาตุ, หนองแวง, ชุมชนม.8) อายุ  
3-5 ปี จำนวน 112x200 บาทต่อปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2   
กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 22(2)  
3.ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  
ตั้งไว้ 22,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (วัดธาตุ, หนองแวง, ชุมชน  
ม.8) อายุ 3- 5 ปี จำนวน 112x200 บาท ต่อปี (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3964  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 22(3)  
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ตั้งไว้  33,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (วัดธาตุ,  
หนองแวง, ชุมชน ม.8) อายุ 3-5 ปี จำนวน 112x300 บาท ต่อปี  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3964 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลำดับ
ที ่22(4)  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล ตั้งไว้ 48,160 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (วัดธาตุ, 
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หนองแวง  ชุมชน ม.8) อายุ 3-5 ปีจำนวน 112x430 บาท ต่อปี 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลำดับ
ที ่22(5) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนถึงการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

จำนวน 226,400 บาท 

      

  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย   
ตั้งไว้ 136,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
คน ๆ ละ 1,700 บาท จำนวน 80 คน 2 ภาคเรียน สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565  
หน้า 136 ลำดับที่ 27 (1)  
2.ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย ตั้งไว้ 16,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนคน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 80 คน  
ต่อปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2  
กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 136 ลำดับที่ 27 (2)  
3.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย   
ตั้งไว้ 16,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
คน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 80 คน จำนวน 2 ภาคเรียนสำหรับ
โรงเรียนเทศบาลเกษตรวิสัย 1 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2545 หน้า 136 ลำดับที่ 27(3)  
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย   
ตั้งไว้   24,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
คน ๆ ละ 300  บาท จำนวน  80 คน ต่อปี สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
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2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 136 ลำดับที่ 27(4)  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย ต้ัง
ไว้ 34,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คน ๆ ละ 430 บาท จํานวน 80 คน ต่อปี สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 136 ลำดับที่ 27(5)  

    
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง
แวง, วัดธาตุ, หมู่ 8 จำนวน 14 อัตรา (ตั้งจ่ายตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 

      

    
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียน
เทศบาล 1 เกษตรวิสัย จำนวน 5 อัตรา (ตั้งจ่ายตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 

      

  งบลงทุน รวม 210,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของ
ที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกิน 5,000 บาท ได้แก ่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
เทศบาล หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา ฯลฯ  

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       
    โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท 
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1.โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 129 ลำดับที่ 14(1)  
 
 
2.โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ลำดับที่ 14(2) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 7,000,850 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 7,000,850 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 7,000,850 บาท 

      

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น ดังนี้ 
1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน  ตั้งไว้ 6,123,600 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้าง อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต 
เทศบาล (สังกัด สพฐ.) 200 วัน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 1,458 คน  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลำดับที่ 1  
2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ ์ตั้งไว้ 565,950 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและวัดป่า
ยาง จำนวน 245 วัน x110 คน x 21 บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121 ลำดับที่ 1  
3.เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็ก 

      



 
 

145 
 

ก่อนเกณฑ์ ตั้งไว้ 22,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนเด็ก
เล็กใน ศดว.วัดกลางและวัดป่ายาง อายุ 3-5 ปี  
จำนวน 110 คน x 200 บาท ต่อปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
หน้า 134 ลำดับที่ 22 (2) 
4.เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ ์ ตั้งไว้ 22,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ในสังกัด ศดว.วัดกลาง และวัดป่ายางอายุ 35 ปี  
จำนวน 110 คน x 200 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
ท้องถิ่นที่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
หน้า 134 ลำดับที่ 22 (3)  
5.เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ ์ตั้งไว้ 33,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับเด็กเล็กใน ศดว.วัดกลางและวัดป่ายางอายุ 3- 5 ปี  
จำนวน 110 คน x 300 บาท ต่อปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่มท 0816.2/ ว3924 ลงวันที่ 2  
กรกฎาคม 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 22 (4)  
6.เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ ์ตั้งไว้ 47,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กเล็กในสังกัด ศดว.วัดกลางและวัดป่ายาง
อายุ 3-5 ปี จำนวน 110 คน x 430 บาท ต่อปี ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 22 (5) 
7.อุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ ์ตั้งไว้ 187,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการประ
สอน (รายหัว) 110 คน ๆ ละ 1,700 บาท สำหรับนักเรียน ศดว. 
วัดกลาง และ ศดว. ป่ายาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่  
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2 กรกฎาคม 2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 134 ลำดับที่ 22 (1) 

      
  

       

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,975,100 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,189,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,189,900 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,557,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564–2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การกำหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
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จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที ่2) จำนวน 1 อัตรา 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ บริหาร อำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 7 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564–2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564–2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
จำนวน 4 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล  
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง   
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2557 จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  
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(ปีงบประมาณ 2564–2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 4 อัตรา 

  งบดำเนินงาน รวม 1,310,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 227,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 2,000 บาท 

      

  
ค่ารางวัลนำจับผู้กระทำผิด เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางวัลนำจับผู้กระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย พ.ศ.2549   

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 2018  ลงวันที่ 6 ต.ค. 2548 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง   
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
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วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ค่าใช้สอย รวม 703,200 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาล เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน
, การเก็บขยะประจำรถขยะ, การฝังกลบปรับปรุงบ่อขยะเดิมให้
สะอาด, การจัดทำบ่อดักน้ำใต้ดินเพื่อตรวจความปนเปื้อนของน้ำจาก
บ่อขยะ, ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ, การขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ
, การจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ    

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  (11 ตุลาคม 2562)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28   
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
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ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลงวันที่  12  
เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน 2561   
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบ
และการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (20 มี.ค. ของทุกปี) จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติและอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 86 ลำดับที่ 12 

      

    โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 43,200 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค จำนวน 1 คน  และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
หน้า 83 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรณรงค์ออกพ่นยาฆ่า
เชื้อโรค คอกสัตว์ และโรงเรือนสัตว์ปีก ในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  
หน้า 83 ลำดับที่ 3 

      

    โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพยาธิในโค-กระบือ จำนวน 30,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาถ่ายพยาธิโค–กระบือ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการรณรงค์ เช่น กระบอกยา ถุงมือ ฯลฯ  ในเขต
เทศบาล ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 84 ลำดับที่ 4 
 
  

      

    โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561–2565 หน้า 84 ลำดับที ่7 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เคมีภัณฑ์ เช่น ทรายกำจัด
ลูกน้ำ  น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าตอบแทน/อาหารสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 85 ลำดับที่ 9 

      

    โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและ
แมว ในเขตเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 84 ลำดับที่ 5 

      

    โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
หน้า 23 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนจำนวนสัตว์ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ในเขต
เทศบาลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/16813 ลว.27 ธ.ค. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 87 ลำดับที่ 15 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภท วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก น้ำ
หมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ำมันใช้ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  
ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561–2565 หน้า 174 ลำดับที ่1(1) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
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ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยคอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาดาวเทียม ดอกลำโพงแผงวงจร  
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(9) 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภท วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลีและผ้าพันแผล  
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน น้ำยา
ต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ  
กระดาษกรองจุกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(11) 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิ้นให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดกุารชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
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พิษ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(7) 
 
  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(5) 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง 
ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า  เข็มขัด หมวก ผ้าผูก
คอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับ
ที ่1(8)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
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เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  
เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซีรีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Opitcal)  
เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(6) 

  งบลงทุน รวม 215,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ที่มี
คุณลักษณะพื้นฐาน คือ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200 x 1,200 dpi, มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 33 หน้าต่อนาท ี(ppm), สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
ได,้ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB, มีช่อง
เชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได,้ มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น และสามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  
และ Custom เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 172 ลำดับที่ 2 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน 100,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตร
วิสัย เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 173 ลำดับที่ 1(3)  

      

    โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1,2 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสดเทศบาลฯ ให้ได้รับ
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เช่น การปรับปรุงแผงจำหน่ายสินค้า ป้าย
ราคาสินค้า ราวแขวนสินค้าต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–
2565 หน้า 173 ลำดับที่ 1(4) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลว.5 ก.ค. 2561 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
หน้า 87 ลำดับที่ 14 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,741,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,741,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,741,800 บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 317,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตาม
บัญชีเงินเดือน (แนบท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) จำนวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,352,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล  
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด   
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15  
สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 9 อัตรา 

      

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 500,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างทำการ ดังนี้.-       
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1.ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัด และอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม 
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า  การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
3.ค่าดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 

  งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
    อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกษตรวิสัย ในการ
ดำเนินงานอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 1,259,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 297,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 297,900 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 1 อัตรา 
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  งบดำเนินงาน รวม 924,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 924,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน 924,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน 11 คน รายละเอียด
ตามท่ีเทศบาลกำหนด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 110 ลำดับที ่1 

      

  งบลงทุน รวม 38,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,000 บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 38,000 บาท 

      

  
ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิง
ไม ้ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 170 ลำดับที ่1(8) 

      

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,666,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,545,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,545,720 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,497,720 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
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เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564–
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564–2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,921,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 3,571,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาล เช่น การจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน
, การเก็บขยะประจำรถขยะ, การฝังกลบปรับปรุงบ่อขยะเดิมให้
สะอาด, การจัดทำบ่อดักน้ำใต้ดินเพื่อตรวจความปนเปื้อนของน้ำจาก
บ่อขยะ, ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ, การขุดลอกคูคลองและท่อระบาย
น้ำ ฯลฯ   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาลฯ จำนวน 756,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสายหลักในเขต
เทศบาลฯ จำนวน 9 คน รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง

      



 
 

161 
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 118 ลำดับที่ 7 

    โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝังกลบและปรับปรุงบ่อขยะเดิมให้
สะอาด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561–2565 หน้า 116 ลำดับที ่3 

      

    โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะน่าใช้ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะ สถานที่
ราชการ 13 แห่ง คือ โรงเรียน 6 แห่ง, โรงพยาบาล 1 แห่ง, ที่ว่าการ
อำเภอ 1 แห่ง, วัด 3 แห่ง, บขส. 1 แห่ง และเทศบาลฯ 1 แห่ง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
หน้า 115 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและกำจัดขยะครบวงจรในชุมชน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น ส่งเสริมการรี
ไซเคิล และการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 หน้า 118  
ลำดับที่ 8 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย  

      

   ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1428 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ลังถาด แก้วน้ำ จาน
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รอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำ
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(1) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  ขวาน กบไสไม ้เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ราวพาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
หน้า 174 ลำดับที่ 1(10) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้ง
มน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมค์ เพลา ฟิล์ม
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กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565 หน้า 174 ลำดับที่ 1(4) 

  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะคงทนถาวร และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง, ค่าภาษี, ค่าประกันภัย, ค่าติดตั้ง ฯลฯ 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพ่ือ
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าจัดประชาคม ค่าอาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายใน
เขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ลำดับที่ 9 
  

      

    โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จำนวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการอบรมและทบทวนเพื่อเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมและทบทวนเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 75 ลำดับที่ 10 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 738,480 บาท 
  งบบุคลากร รวม 738,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 738,480 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 458,880 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
จำนวน 1 อัตรา 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 279,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง 
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ฉบับที ่3 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 

      



 
 

165 
 

ในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
จำนวน 1 อัตรา 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล 
เช่น ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 81 ลำดับที ่1(5) 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเรือเล็ก 7 ฝีพายชุมชน ในเขต
เทศบาล เช่น ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 หน้า 17 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับเด็กเยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้ยืมใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เช่น ลูกบอล ตาข่าย ห่วง
บาสฯ ตะกร้อ ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 82 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนและองค์กร จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเกษตร
วิสัยคัพ เช่น ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ากรรมการ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
แข่งขัน เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 81 ลำดับที่ 1(4) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 415,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการบวงสรวงศาลปู่ตาประจำอำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานบวงสรวงปู่ตาอำเภอเกษตรวิสัย เช่น ค่าจัด
เครื่องบวงสรวง ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 143 ลำดับที ่1(5)  

      

    โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปี
ใหม่จัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่ต่างๆ ค่าจัดเครื่องบวงสรวง ค่าจัด
สถานที ่ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 166 ลำดับที่ 1  

      

    โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่ารางวัล ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดเวที ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 143 ลำดับที ่1(2) 

      

    โครงการประเพณีสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุ ค่ารางวัลการประกวด ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 143 ลำดับที่ 1(4)  

      

    โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่ารางวัล  
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมเวที สถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 143 ลำดับที่ 1(3)  
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    โครงการประเพณีออกพรรษา จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานทำบุญประเพณีออกพรรษา ค่าอาหาร, วัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 143 ลำดับที่ 1(1)  

      

    โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดอบรม จัดกิจกรรม เข้า
ค่าย เช่น ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหารเครื่องดื่มและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 141 ลำดับที่ 41(1)  

      

    โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร
เครื่องดื่มค่าจัดสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138  
ลำดับที่ 32 

      

    
โครงการส่งเสริมสืบทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ต่าง ๆ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดฝึกอบรมให้ความรู้และ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138  
ลำดับที่ 31 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
1.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีบุญผะเหวด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ของที่ทำการ
ปกครองอำเภอเกษตรวิสัย เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 144 ลำดับที่ 4 
2.เงินอุดหนุนโครงการ “บุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมือง
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เกษ” ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเกษตรวิสัย เพ่ือจัดทำโครงการ“บุญคูณลานสืบสานประเพณี
ของดเีมืองเกษ” เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 145 ลำดับที่ 6 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,384,380 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,225,380 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,225,380 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,165,380 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 3 อัตรา 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
วิชาการ บริหารอำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที่ 7 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,100,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ และซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลทำการสำรวจออกแบบ/รับรองแบบแปลน
และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลง
วันที่  12 เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่  2 เมษายน 2561  เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โครงการประเมินผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินผังเมืองชุมชน
เกษตรวิสัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลำดับที่ 1 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
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แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับหมึก น้ำ
หมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติ ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ใช้ขี้ผึ้ง  
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 170 ลำดับที่ 1(1) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยคอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาดาวเทียม ดอกลำโพง  
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 170 ลำดับที่ 1(9) 
  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องการชำระพร้อมกับค่า
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วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ์
ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1428 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หม้อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ลังถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก 
สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า  
เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำ
ร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ลำดับที่ 1(2) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี  ค่าประกันภัย  ค่าตดิตั้ง  อาทิเช่น  ไม้ต่าง ๆ  ค้อน  คีม   
ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลือ่ย  ขวาน  กบไสไม ้ เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  สว่าน   
โถส้วม  อ่างล้างมือ  ราวพาดผ้า  น้ำมันทาไม้  ทินเนอร์  สี   
ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี 
ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา   
ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ลำดับที่ 1(10)  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
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ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้ง
มน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมค์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่  
จานจ่าย ล้อถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 170 ลำดับที่ 1(4) 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิเช่น เคียวสปริงเกลอร ์ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดซี่ พรวนดิน
ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน เบนโฮสอวน  
(สำเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุการ
ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น โบมีดเชือกผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ลำดับที่ 1(7) 
 
  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  170 ลำดับ
ที ่1(5) 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ  
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  
หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 170 ลำดับที่ 1(8) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีรีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  
เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิง่บ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น  
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีรีรอม  
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Opitcal) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 170 ลำดับที่ 1(6) 

      

  งบลงทุน รวม 59,000 บาท 
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   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 59,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 29,000 บาท 

      

  
ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สแกนเนอร์  สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที ่2 จำนวน 1 เครื่อง  ตามราคามาตรฐานและราคา
กระทรวง ICT เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1(3) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะคงทนถาวร และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง, ค่าภาษี,  ค่าประกันภัย,  ค่า
ติดต้ัง ฯลฯ   

      

 งานก่อสร้าง รวม 6,383,220 บาท 
  งบบุคลากร รวม 722,220 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 722,220 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 722,220 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่ 43 ลงวันที่  19  มกราคม  2559   
และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา 

      

  งบดำเนินงาน รวม 166,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

  งบลงทุน รวม 5,495,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
  

      

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสว่านโรตารี่ ขนาดไม่น้อย
กว่า 780 W จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องตลาด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่30 ลำดับที่ 1(2) 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,480,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3,500,000 บาท 
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1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน
เทศบาล 1 ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนเทศบาล 1 (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ
ไปทางทิศตะวันตก  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขท่ี  
ช.001/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565 หน้าที ่37 ลำดับที่ 2 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเมือง ต้ัง
ไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักเมือง (ช่วงจากถนนสนามม้าไปทางทิศตะวันออก)ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขที ่ช.003/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง
แยก 1 ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงแยก 1 (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทาง
ทิศเหนือ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขท่ี  
ช.005/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565 หน้าที ่37 ลำดับที่ 1 
 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านป่า
ยาง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านป่ายาง (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศ
เหนือ) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขท่ี  
ช.007/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565 หน้าที ่41 ลำดับ 3 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ ต้ัง
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ไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ราษฎรอุทิศ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันตก) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขที ่ช.008/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  หน้าที่ 38 ลำดับ 3 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพลีลาฯ ต้ัง
ไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เทพลีลาฯ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันออก) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขที ่ช.009/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  หน้าที่ 39 ลำดับ 1 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไชยเจริญ ต้ัง
ไว้ 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนไชยเจริญ (ช่วงจากทางหลวงสายอรุณประเสริฐไปทางทิศใต้) ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิว
จราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานท้องถิ่น ท.1-01 (แบบเลขท่ี ช.013/65) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
หน้าที่ 37 ลำดับที่ 3 

      
  

       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (ช่วงจากถนน 
ธรรมรักษาไปทางทิศเหนือ) 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่14 (ช่วงจาก
ถนนธรรมรักษาไปทางทิศเหนือ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น  
ท.1–01 (แบบเลขท่ี ช.012/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที ่2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างดอนหัวนาค จำนวน 500,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างดอนหัว
นาค  (ช่วงจากถนนหน้าโรงพยาบาลฯ ไปทางทิศตะวันตก) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขที ่ช.006/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที ่1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิม 
พระเกียรติ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือ) ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจร
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ท้องถิ่น ท.1–01 (แบบเลขที ่ช.002/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที ่2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 14 

      

    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 480,000 บาท 

      

  
1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนศรีเกษตร ต้ัง
ไว้ 257,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิว
จราจรถนนศรีเกษตร (ช่วงจากแยกถนนโยธาธิการดอนแตงไปทางทิศ
ใต้) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักทุก
ระยะ 10.00 เมตร ยาวรวม 98.00 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการของทางเทศบาลฯ (แบบเลขที ่ 
ช.004/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2561–2565  หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2 
2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเทพลีลาฯ ซอย 1  
ตั้งไว้ 223,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิว
จราจรถนนเทพลีลาซอย 1 ฯ (ช่วงจากแยกถนนเทพลีลาฯ ไปทาง
เหนือ) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล.เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพักทุก
ระยะ 10.00 เมตร ยาวรวม 62.00 เมตร พร้อมผิวจราจร  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร รายละเอียด 
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ตามแบบแปลนและรายการของทางเทศบาลฯ (แบบเลขที ่ 
ช.011/65) เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2561–2565 หน้าที่ 55 ลำดับที ่1 
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ส่วนที่ 3 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
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วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  12:08:34 
        

 

                                        

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                     
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 
          

แผนงาน 
  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       
          
              

งบกลาง งบกลาง 

ค่าชำระดอกเบีย้ 66,000                 66,000 

ค่าชำระหนี้เงินกู ้ 2,102,000                 2,102,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000                 30,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 500,000                 500,000 

เงินสำรองจ่าย 500,000                 500,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,000,000                 6,000,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000                 90,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 13,500,000                 13,500,000 

เงินช่วยพิเศษ                     

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                     

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000                 50,000 

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

90,000                 90,000 

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/
พนักงาน 

45,000                 45,000 

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 10,000                 10,000 

เงินช่วยค่าทำศพลูกจา้งประจำ 10,000                 10,000 

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ 10,000                 10,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบำนาญ 

35,000                 35,000 

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 50,000                 50,000 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 50,000                 50,000 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

1,484,220                 1,484,220 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สปสช.) 

260,000                 260,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

  180,000               180,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1,555,200               1,555,200 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   180,000               180,000 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  207,360               207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  725,760               725,760 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ           317,400       317,400 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,517,880 2,226,720 1,647,240 432,000 2,850,120   279,600   8,953,560 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  12,609,640 481,500 8,026,820 2,557,500 297,900   458,880 1,887,600 26,319,840 

เงินประจำตำแหน่ง   423,600   60,000 85,200       60,000 628,800 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  465,600   91,680 67,200         624,480 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง   24,000 72,000 45,600 48,000 120,000       309,600 

เงินวิทยฐานะ       638,400           638,400 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   444,000 36,000 186,000 180,000       126,000 972,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  40,000   20,000 5,000       10,000 75,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  100,000 102,000 5,000 2,000         209,000 

ค่าเบี้ยประชุม   15,000               15,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

  150,000 10,000 143,000 40,000       40,000 383,000 

  ค่าใช้สอย 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   100,000 40,000 30,000 20,000 50,000     40,000 280,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและ
พิธีการ 

  140,000               140,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
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แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   312,000 30,000 156,000 200,000 2,500,000     300,000 3,498,000 

ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดกลาง
และศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดป่ายาง 

      144,000           144,000 

ค่าเงินค่าครองชีพ พนักงานจ้างทั่วไปศนูย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดปา่ยาง 

      48,000           48,000 

ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานจ้างตามภารกจิศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์วัดป่ายาง 

      676,800           676,800 

ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานจ้างทั่วไปศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดกลางและศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดป่ายาง 

      432,000           432,000 

ค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดกลาง
และศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์วัดป่ายาง 

      360,000           360,000 

ค่าเงินประกันสังคม พนักงานจ้างศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดปา่ยาง 

      99,650           99,650 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.     20,000             20,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   200,000 10,000 60,000 40,000       20,000 330,000 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   200,000 5,000 40,000 10,000       5,000 260,000 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

  

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขต
เทศบาล 

              10,000   10,000 

โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลัง
กายของชุมชน 

              10,000   10,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในโรงเรียน
และศพด.ในสังกัดเทศบาล 

      10,000           10,000 

โครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ (20 มี.ค. ของทุกปี) 

        20,000         20,000 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา               10,000   10,000 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   30,000               30,000 

โครงการจัดทำรายงานผลการปฏบิัติงาน
ของเทศบาล 

  30,000               30,000 

    โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

          924,000       924,000 

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนสาย
หลักในเขตเทศบาลฯ 

          756,000       756,000 

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ   168,000               168,000 

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจา้ง
ค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

  84,000               84,000 

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจา้ง
ค่าบริการค่าเช่าตลาดสดเทศบาล 

  84,000               84,000 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
จ้างค่าบริการค่าธรรมเนียมการ
จอดยานยนต ์

  84,000               84,000 

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ ์

  84,000               84,000 

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงาน
สำรวจแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

  42,000               42,000 

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเทศกิจ     84,000             84,000 

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ ์

  96,000               96,000 

โครงการจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค         43,200         43,200 

โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำ
รถดับเพลิง 

    168,000             168,000 

โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำ
รถบรรทุกน้ำ 

    168,000             168,000 

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

  20,000               20,000 

โครงการบวงสรวงศาลปู่ตาประจำ
อำเภอเกษตรวิสัย 

              30,000   30,000 

โครงการประกวดกจิกรรมวิชาการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

      20,000           20,000 

โครงการประชาสัมพันธก์ารชำระ
ภาษีท้องถิ่นประจำป ี

  20,000               20,000 
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แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน 

            10,000     10,000 

โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่ 

              30,000   30,000 

โครงการประเพณีลอยกระทง               50,000   50,000 

โครงการประเพณีสงกรานต์               50,000   50,000 

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา               100,000   100,000 

โครงการประเพณีออกพรรษา               35,000   35,000 

โครงการประเมินผังเมืองรวมชุมชน
เกษตรวิสัย 

                30,000 30,000 

โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ           300,000       300,000 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายใน
เขตเทศบาล 

            40,000     40,000 

โครงการฝึกอบรมครู/ผดด. และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

      45,000           45,000 

โครงการฝึกอบรมพลังแผ่นดินต่อต้าน
ยาเสพติด 

    30,000             30,000 

    โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 

    40,000             40,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

              60,000   60,000 

โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

              30,000   30,000 

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะน่าใช ้           15,000       15,000 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

  20,000               20,000 

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น 

      1,151,490           1,151,490 

โครงการภาษีสัญจร   30,000               30,000 

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

        20,000         20,000 

โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพยาธิใน
โค-กระบือ 

        30,000         30,000 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

        10,000         10,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

        150,000         150,000 

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข
และแมว 

        30,000         30,000 

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและ
กำจัดขยะครบวงจรในชุมชน 

          50,000       50,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการรณรงค์และป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 

        100,000         100,000 

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล (ปีใหม่) 

    25,000             25,000 

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล (สงกรานต์) 

    25,000             25,000 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ       100,000           100,000 

โครงการส่งเสริมการกีฬาและการ
ออกกำลังกายของชุมชนและ
องค์กร 

              50,000   50,000 

โครงการส่งเสริมการผลิตและ
กระจายพันธุข์้าวหอมมะล ิ

            20,000     20,000 

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

      50,000           50,000 

โครงการส่งเสริมสืบทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ 

              30,000   30,000 

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน 

  30,000               30,000 

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาล 

      333,960           333,960 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

      226,400           226,400 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

        30,000         30,000 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
พนักงาน 

  20,000               20,000 

โครงการอบรมและทบทวนเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

            30,000     30,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสำคัญในชีวิตประจำวัน 

  20,000               20,000 

เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      20,000           20,000 

เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      10,000           10,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้าง   20,000 30,000     100,000     500,000 650,000 

วัสดุการเกษตร       60,000 50,000       10,000 120,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   300,000   50,000 100,000       20,000 470,000 
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แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง     50,000             50,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     40,000   50,000       10,000 100,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   40,000   15,000 20,000       5,000 80,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   40,000   3,412,930   150,000     10,000 3,612,930 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,200,000               1,200,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   45,000 30,000 30,000 10,000       100,000 215,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   25,000 30,000     100,000     20,000 175,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

        50,000         50,000 

วัสดุสำนักงาน   300,000   80,000 100,000       20,000 500,000 

วัสดุอื่น   50,000               50,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

  20,000               20,000 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   50,000               50,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   60,000               60,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   150,000               150,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  130,000               130,000 

ค่าไฟฟ้า   2,000,000               2,000,000 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 15,000 15,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร       47,000           47,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                    

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   8,500       38,000       46,500 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ   24,000               24,000 

ครุภัณฑ์สำนักงาน     15,600             15,600 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   100,000 127,000 40,000   200,000     30,000 497,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทของใช้
สำนักงาน 

    63,000             63,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 29,000 29,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทของ
ใช้สำนักงาน 

  39,000   49,000           88,000 

ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทของใช้
สำนักงาน 

  45,000               45,000 

ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท
เครื่องใช้สำนักงาน 

      20,000           20,000 

ครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท 
เครื่องใช้สำนักงาน 

        15,000         15,000 

ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่
ชำรุดเสียหาย 

  100,000               100,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับแบบ
ประมวลผล แบบที่ 2 

  30,000               30,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน 

  34,000               34,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

  15,000               15,000 

เครื่องสำรองไฟฟ้า   15,000               15,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                     

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือ 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

                    

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  80,000               80,000 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายใน
เขตเทศบาล 

                3,500,000 3,500,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 (ชว่งจากถนนธรรม
รักษาไปทางทิศเหนือ) 

                500,000 500,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายขา้งดอนหัวนาค 

                500,000 500,000 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเฉลิมพระเกยีรต ิ

                500,000 500,000 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม
ขยายผิวจราจรภายในเขตเทศบาล 

                480,000 480,000 

    
โครงการจัดทำรั้ว และปรับปรุงป้าย
เทศบาล 

  500,000               500,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

        100,000         100,000 

โครงการปรับปรุงต่อเติมและ
ซ่อมแซมสถานศึกษา 

      200,000           200,000 

โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร
และพัสด ุ

  50,000               50,000 

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน   50,000               50,000 

โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล 1,2         100,000         100,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                     

เงินอุดหนุนส่วนราชการ   70,000   7,000,850       40,000   7,110,850 

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                     

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาล 

          400,000       400,000 

อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

        260,000         260,000 

รวม 24,832,220 26,042,540 3,958,820 25,881,820 4,975,100 9,168,420 100,000 1,273,480 8,767,600 105,000,000 

 

 


