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เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 695,520 บาท

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป 7,170,960 บาท

งบบุคลากร 5,344,560 บาท

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 494,400 บาท

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลล้ินฟ้า 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายกรณีจ าเปน็ไม่สามารถคาดการณ์ได้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพใหผู้้ปว่ยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลล้ิน
เงินส ารองจ่าย 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทพุพลภาพ 
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพความพิการ 1,586,400 บาท

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 5,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,979,200 บาท

เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม

ค่าช าระดอกเบี้ย 124,435 บาท

-ช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล(ช าระ

ค่าช าระหนี้เงินกู้ 570,430 บาท

-ช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล(ช าระ

งบกลาง 10,071,865 บาท

งบกลาง 10,071,865 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,400,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 10,071,865 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลล้ินฟ้า
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด
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จ านวนรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 บาท

- ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น  การประชุมราชการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

เพื่อจ่ายเปน็

 - ค่าจัดท าเว็บไซต์หน่วยงานเทศบาล

910,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่ผู้บริหารและ
ค่าใช้สอย 1,110,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 50,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 98,400 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลที่เบกิค่าเช่าบา้น

ค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาและคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น
20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 1,766,400 บาท

ค่าตอบแทน 176,400 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 236,160 บาท

 - ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้  236,160  บาท  เพื่อจ่าย

เงินประจ าต าแหน่ง 132,000 บาท

-  เงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 4,000 บาทเปน็เงิน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 2,351,760 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหก้ับพนักงานเทศบาลจ านวน  6  คน  

-  เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,719,920 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล
198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

 -    เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ  27,600 บาท  เปน็เงิน 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท
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งบเงนิอุดหนุน 30,000 บาท

เงนิอุดหนุน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเส่ียงพร้อมติดต้ังหอ้งประชุมสภา

เทศบาลต าบลล้ินฟ้า ประกอบด้วย 

30,000 บาท

งบลงทุน 30,000 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 30,000 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการอินเตอร์เน็ตต าบล  

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทส์ านักงานภายในประเทศ ( ส านักปลัด ) 

ค่าไฟฟ้า 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลล้ินฟ้าและ

-ประเภทวัสดุคงทน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ้ือเก้าอี้พลาสติกขนาดไม่
ค่าสาธารณูปโภค 325,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจานบนัทกึข้อมูล 
วัสดุอื่น 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์(ทะเบยีน กค 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ทอ่น้ า และ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น   ไม้กวาด แก้วน้ า 
วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงานต่าง เช่น ปากกา  กระดาษ เคร่ือง
วัสดุงานบา้นงานครัว 15,000 บาท

ค่าวัสดุ 155,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 บาท

-ประเภทค่าบ ารุงและการซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้ 50,000  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พัก ค่าบริการรถ ณ ทา่อากาศ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน

70,000 บาท
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จ านวนค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 633,000 บาท

ค่าตอบแทน 81,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 159,420 บาท

-ค่าจ้างพนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยพัสดุจ านวน 1 อัตรา

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าประจ าต าแหน่ง

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 2,003,880 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล  6  ต าแหน่ง แยกเปน็ 

งบบุคลากร 2,205,300 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,205,300 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ณ ทา่อากาศ ค่าผ่าน

15,000 บาท

งานบรหิารงานคลัง 2,888,500 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าศึกษาบตุร  

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน 69,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายใหก้ับพนักงานเทศบาล จ านวน 1  คน  ต าแหน่ง 
งบด าเนินงาน 84,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 435,720 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 435,720 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 519,720 บาท

งบบุคลากร 435,720 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-อุดหนุนปกครองอ าเภอเกี่ยวกับปอ้งกันและควบคุมโรคโควิด 19 

โครงการศูนย์แยกกักกันโรคชุมชน (Community lsolation)  และ

20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

-โครงการศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  ประจ าปงีบประมาณ 

10,000 บาท
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รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 100,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ

22,000 บาท

-เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 

(28หน้า/นาท)ี (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

8,900 บาท

-โต๊ะท างานขนาด กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. จ านวน 2 ตัว 

ส าหรับใช้เปน็โต๊ะท างานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบติังานในกอง

9,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

-เก้าอี้ส านักงาน ส าหรับใช้เปน็เก้าอี้ท างานของพนักงานเทศบาล 

ราคาตัวละ 900 บาท จ านวน 4 ตัว รวมเปน็เงิน 3,600 บาท ตาม

3,600 บาท

-ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ส าหรับเก็บแฟ้มเอกสาร 

มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ราคาตู้

5,900 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 50,200 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 บาท

งบลงทุน 50,200 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินใหส้ามารถใช้
ค่าวัสดุ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง

เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ  ณ ทา่อากาศ ค่า

20,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
- โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน เพื่อจัดท า

ข้อมูลภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเปน็ไปตามแผนพัฒนาขององค์กร

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 4  คน 432,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย 502,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 25,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 36,000 บาท

 - ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานเทศบาล

- ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ                       
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แผนงานการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 827,740 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น  ค่าน้ ามันดีเซล 

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าวัสดุ 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ

รถ  ณ ทา่อากาศ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ

60,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

-โครงการรณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่และ

เปน็ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2561

10,000 บาท

-โครงการรณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และ

เปน็ไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 5 ป ี(พ.ศ. 2561

10,000 บาท

ค่าใช้สอย 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าเช่าบา้น 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานเทศบาลเจ้าพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น
70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 298,000 บาท

ค่าตอบแทน 118,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าครองชีพชั่วคราว ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 357,720 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหก้ับพนักงานเทศบาล   ต าแหน่ง  เจ้า

งบบุคลากร 494,520 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 494,520 บาท

เพื่อจ่ายใหก้ับพนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 792,520 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 100,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 100,000 บาท

งบบุคลากร 100,000 บาท
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- โครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 ( กองการศึกษา ) เปน็ไปตามแผน 

10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,695,385 บาท

เงนิอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- จัดซ้ือโต๊ะท างานขนาดกว้าง 123 x 67 x 75 ซม. จ านวน 1 ตัว 

ส าหรับใช้เปน็โต๊ะท างานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา 

4,900 บาท

งบเงนิอุดหนุน 10,000 บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน

- เก้าอี้ส านักงานมีแกนปรับระดับได้ ส าหรับใช้เปน็เก้าอี้ท างานของ 

พนักงานเทศบาล ราคาตัวละ 900 บาท จ านวน 4 ตัว รวมเปน็เงิน 

3,600 บาท

งบลงทุน 8,500 บาท

ค่าครภัุณฑ์ 8,500 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่า วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบนัทกึข้อมูล 

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานต่าง  ๆเช่นกระดาษเคร่ือง

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ใหส้ามารถ
ค่าวัสดุ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ค่าบริการจอดรถ ทา่อากาศ

40,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีเปน็ค่าใช้จ่ายงานพิธี เช่น วันเฉลิมพระชน

พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั,วันปยิะมหาราช ฯลฯ (กองการศึกษา)

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเช่าบา้นแก่พนักงานเทศบาลต าบลล้ินฟ้า
ค่าใช้สอย 60,000 บาท

ค่าตอบแทน 48,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
งบด าเนินงาน 128,000 บาท

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหก้ับพนักงาน
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 681,240 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 639,240 บาท

งบบุคลากร 681,240 บาท
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-เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ภายในต าบล
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 53,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 16,000 บาท

วัสดุงานบา้นงานครัว 551,865 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) 

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาเพื่อ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าวัสดุ 551,865 บาท

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้ใน

25,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

- โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั) 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

119,000 บาท

- โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด

งานวันเด็กเช่น ค่าจ้างเหมาเวทพีร้อมเคร่ืองเสียง,ค่าชุดการแสดงของ

30,000 บาท

-- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด) เด็ก

ปฐมวัย (อายุ 3–5 ป)ี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) เพื่อเปน็

33,900 บาท

- ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ

  ณ ทา่อากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้

15,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 

จ านวน 70 คน วันละ 21 บาท/คน จ านวน 245 วัน เปน็ (กอง

360,150 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

-  เพื่อจ่ายเปน็ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบติังาน  

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลจ านวน 3 คน ตามระเบยีบ มท.

300,000 บาท

งบด าเนินงาน 1,497,915 บาท

ค่าใช้สอย 893,050 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,980 บาท

- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 422,640 บาท

-  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย (พนักงานจ้างตาม

เงินวิทยฐานะ 119,250 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินวิทยฐานะใหแ้ก่ข้าราชการครู (คศ.2) จ านวน 3 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 720,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหก้ับพนักงานเทศบาล ต าแหน่งครู คศ.2  

งบบุคลากร 1,281,870 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,281,870 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหนองโล

 หมู่ที8่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหวาย 

หมู่ที4่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหนอง

แก หมู่ที9่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหนอง

แซว หมู่ที5่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นล้ินฟ้า 

หมู่ที2่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นสวน

มอญ หมู่ที3่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นปา่ดวน

 หมู่ที6่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 

20,000 บาท

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นล้ินฟ้า 

หมู่ที1่ เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 

20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

-อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นโนน

ส าราญ หมู่ที7่  เพื่อจ่ายเปน็อุดหนุนใหก้ับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 

20,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 180,000 บาท

เงนิอุดหนุน 180,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  ฯลฯ ในการพ่น

-โครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระ

ปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

26,750 บาท

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
-โครงการปอ้งกันควบคุมและระงับยับย้ังโรคติดต่อ โรคระบาด(การ

เกิดโรคระบาด โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่ทั้งคน สัตว์ และพืช  และ

50,000 บาท

งบด าเนินงาน 126,750 บาท

ค่าใช้สอย 76,750 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน

เขตพื้นที่ จ านวน 218 คนๆละ 21 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ต้ังจ่าย

915,600 บาท
แผนงานสาธารณสุข

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 306,750 บาท

เงนิอุดหนุน 915,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-เพื่อจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต (กองการศึกษา)

งบเงนิอุดหนุน 915,600 บาท

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 27,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 230,000 บาท

งบด าเนินงาน 220,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

ต าบลล้ินฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ค่าบริการจอดรถ ทา่อากาศยาน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบล เพื่อจ่าย

เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ า

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงาน
ค่าใช้สอย 130,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 25,000 บาท

งบด าเนินงาน 155,000 บาท

ค่าตอบแทน 25,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 416,160 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหก้ับพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นัก

งบบุคลากร 416,160 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 416,160 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ณ ทา่อากาศ ค่าผ่าน

15,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 571,160 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 7,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าศึกษาบตุร  

ค่าตอบแทน 7,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เพื่อจ่ายใหก้ับพนักงานเทศบาล จ านวน  2  คน
งบด าเนินงาน 22,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 685,080 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 685,080 บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 707,080 บาท

งบบุคลากร 685,080 บาท
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รวม
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รวม

รวม
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 5,000 บาท

ค่าเช่าบา้น 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก ่พนักงานเทศบาลต้ังจ่ายจากเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น
100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่

งบด าเนินงาน 1,290,000 บาท

ค่าตอบแทน 175,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 บาท

-   เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 552,000 บาท

-  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ต าแหน่งผู้ช่วย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 42,000 บาท

 -  ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง  จ านวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 647,160 บาท

- ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง เปน็เงิน   

งบบุคลากร 1,325,160 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,325,160 บาท

โครงการงานบญุผะเหวดประจ าป ีจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (กอง

10,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,142,160 บาท

เงนิอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-โครงการประเพณีบญุบั้งไฟเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการประเพณี บญุบั้งไฟ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหาขบวนบั้งไฟ,

100,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 10,000 บาท

-โครงการทอดเทยีนรวมเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ทอดเทยีนรวมเช่น ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง

50,000 บาท

-โครงการบวงสรวงพระพรหม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการบวงสรวงพระพรหมเช่นค่าจ้างเหมารถแหพ่ร้องตกแต่งให้

70,000 บาท

ค่าใช้สอย 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
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จ านวน-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก 5 เมตร จ านวน 1

 อัน ราคาตามครุภัณฑ์ทอ้งถิ่น ต้ังไว้ 5,000 บาทเปน็ไปตาม

5,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครภัุณฑ์ 27,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ารวจ

-เพื่อจ่ายเปน็  ค่าวัสดุที่ใช้ในงานระบบประปาหมู่บา้นที่อยู่ใน
งบลงทุน 527,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น กระดาษบนัทกึข้อมูล 
วัสดุอื่น 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ ค่า ล้าง อัด ขยายภาพ ม้วนวีดีโอ ปา้ย
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ ามันเบนซิน  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ( กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่นกระดาษเคร่ืองเขียน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท

ค่าวัสดุ 225,000 บาท

วัสดุส านักงาน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ค่าบริการจอดรถ ทา่อากาศยาน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 ในการด าเนินการรางวัดแบง่แยกที่ดินเกี่ยวกับที่ดินทางราชการหรือ

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน

ประจ ารถขุดเจาะบอ่บาดาล และจ้างเหมาบริการต่างๆ  (กองช่าง)

820,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือนละ 2,500 บาท จ านวน

 12 เดือน เพื่อใช้ถ่ายเอกสารของกองช่าง กองการศึกษาและส่วน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานเทศบาล ผู้
ค่าใช้สอย 890,000 บาท



หน้า : 1/1
วันที่พมิพ ์: 21/10/2564  09:57:40

รวม
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

จ านวน-เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการรถ ณ ทา่อากาศ ค่าผ่าน

15,000 บาท

ค่าใช้สอย 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าศึกษาบตุร  

ค่าตอบแทน 5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

-เพื่อจ่ายใหก้ับพนักงานเทศบาล จ านวน  1  คน  ต าแหน่ง 
งบด าเนินงาน 20,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 356,160 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 356,160 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสรมิการเกษตร 376,160 บาท

งบบุคลากร 356,160 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphalt Concrete บา้นล้ินฟ้า หมู่ที่

1เพื่อจ่ายเปน็ค่าเสริมผิวทาง Asphalt Concrete จากส่ีแยกโอม

500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 500,000 บาท


