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องคการบริหารสวนตำบลรอบเมอืง 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
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พื้นที่ 15.27 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,430 คน
ชาย 2,999 คน

หญิง 3,431 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลรอบเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,155,802.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 57,785,320.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,479,327.05 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,216,287.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 173,690.41 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 371,630.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 435,970.80 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,610.50 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,565,842.69 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 13,667,542.99 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,118,168.77 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,609,709.13 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,216,298.75 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,801,820.89 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,143,340.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 347,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 101,365.36 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 7,450,590.63 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 124,937.45 250,000.00 250,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

571,301.20 181,000.00 195,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 547,903.87 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,264.40 2,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,249,406.92 933,000.00 955,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,869,477.83 20,940,000.00 20,942,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,869,477.83 20,940,000.00 20,942,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,869,474.00 11,500,000.00 11,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,869,474.00 11,500,000.00 11,500,000.00

รวม 34,988,358.75 33,373,000.00 33,397,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,894,876.16 10,893,940.00 10,858,920.00

งบบุคลากร 8,875,732.36 10,518,240.00 12,571,220.00

งบดําเนินงาน 3,719,460.93 5,902,220.00 5,519,860.00

งบลงทุน 2,682,041.22 5,005,600.00 3,537,000.00

งบเงินอุดหนุน 824,813.00 1,023,000.00 880,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,996,923.67 33,373,000.00 33,397,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,727,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,738,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,489,450

แผนงานสาธารณสุข 948,520

แผนงานสังคมสงเคราะห 445,320

แผนงานเคหะและชุมชน 4,659,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,400,000

แผนงานการเกษตร 680,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,858,920

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,397,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,858,920 10,858,920
    งบกลาง 10,858,920 10,858,920

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,249,400 2,083,040 241,440 7,573,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,196,680 2,083,040 241,440 5,521,160

งบดําเนินงาน 1,717,130 300,000 0 2,017,130
    คาตอบแทน 409,200 60,000 0 469,200

    คาใช้สอย 806,930 180,000 0 986,930

    คาวัสดุ 190,000 60,000 0 250,000

    คาสาธารณูปโภค 311,000 0 0 311,000

งบลงทุน 86,000 20,000 0 106,000
    คาครุภัณฑ 86,000 20,000 0 106,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 7,082,530 2,403,040 241,440 9,727,010

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 443,520 443,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 443,520 443,520

งบดําเนินงาน 565,200 565,200
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใช้สอย 311,200 311,200

    คาวัสดุ 174,000 174,000

งบลงทุน 710,000 710,000
    คาครุภัณฑ 710,000 710,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 1,738,720 1,738,720

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,231,920 1,231,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,231,920 1,231,920

งบดําเนินงาน 175,430 175,430
    คาตอบแทน 3,000 3,000

    คาใช้สอย 117,760 117,760

    คาวัสดุ 54,670 54,670

งบลงทุน 66,100 66,100
    คาครุภัณฑ 66,100 66,100

งบเงินอุดหนุน 16,000 16,000
    เงินอุดหนุน 16,000 16,000

รวม 1,489,450 1,489,450

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 349,320 349,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 349,320 349,320

งบดําเนินงาน 237,300 237,300
    คาตอบแทน 21,900 21,900

    คาใช้สอย 140,400 140,400

    คาวัสดุ 75,000 75,000

งบลงทุน 37,900 37,900
    คาครุภัณฑ 37,900 37,900

งบเงินอุดหนุน 324,000 324,000
    เงินอุดหนุน 324,000 324,000

รวม 948,520 948,520

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 317,520 317,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,520 317,520

งบดําเนินงาน 127,800 127,800
    คาตอบแทน 57,800 57,800

    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 445,320 445,320

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,935,060 240,000 480,000 2,655,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,935,060 240,000 480,000 2,655,060

งบดําเนินงาน 272,000 163,000 952,000 1,387,000
    คาตอบแทน 62,000 3,000 12,000 77,000

    คาใช้สอย 130,000 40,000 700,000 870,000

    คาวัสดุ 80,000 120,000 240,000 440,000

งบลงทุน 37,000 80,000 100,000 217,000
    คาครุภัณฑ 37,000 80,000 100,000 217,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000
    เงินอุดหนุน 0 400,000 0 400,000

รวม 2,244,060 883,000 1,532,000 4,659,060

หน้า : 7/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000
    คาใช้สอย 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 180,000 180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 130,000 250,000
    คาใช้สอย 50,000 130,000 180,000

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 120,000 150,000 270,000

หน้า : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,400,000 2,400,000
    คาครุภัณฑ 300,000 300,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,100,000 2,100,000

รวม 2,400,000 2,400,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 580,000 630,000
    คาใช้สอย 50,000 580,000 630,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

รวม 100,000 580,000 680,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,727,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,738,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,489,450

แผนงานสาธารณสุข 948,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 445,320

แผนงานเคหะและชุมชน 4,659,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,400,000

แผนงานการเกษตร 680,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,858,920

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,397,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลรอบเมือง และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอเมืองปราจีนบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,397,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,397,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบล รอบเมืองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบล รอบเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายสมดุลย์  พากเพียรศิลป์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบล รอบเมือง

อนุมัติ

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

(นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 208,617.00 1,365.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 43,388.00 5,537.96 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 19,160.49 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 97,642.00 91,134.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     อากรการฆาสัตว 7,970.00 7,740.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 357,617.00 124,937.45 250,000.00 250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,639.30 1,949.70 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 122,680.00 60,860.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 800.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,814.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,110.00 710.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 8,600.00 4,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 163,760.00 479,447.50 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

16,000.00 19,000.00 0.00 100.00 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,763.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,240.00 1,220.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 317,792.30 571,301.20 181,000.00 195,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 534,174.89 547,903.87 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 534,174.89 547,903.87 500,000.00 500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 200.00 54.40 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 3,000.00 4,500.00 0.00 100.00 % 8,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 700.00 710.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,900.00 5,264.40 2,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 604,310.69 633,837.86 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,228,720.23 8,573,913.09 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,878,294.82 4,712,246.04 4,500,000.00 4.44 % 4,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 148,481.10 363,624.27 300,000.00 -66.67 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,553,463.50 4,850,688.61 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,080.70 3,610.80 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาภาคหลวงแร 59,480.38 52,041.47 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,979.64 43,043.69 40,000.00 0.00 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,103,687.00 1,636,472.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,628,498.06 20,869,477.83 20,940,000.00 20,942,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,181,837.00 12,869,474.00 11,500,000.00 0.00 % 11,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 12,181,837.00 12,869,474.00 11,500,000.00 11,500,000.00
รวมทุกหมวด 36,023,819.25 34,988,358.75 33,373,000.00 33,397,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,397,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่คางชําระ

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่ ที่คางชําระ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

อากรการฆาสัตว จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 195,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของป
ที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของป
ที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการ โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่ผานมาเปนเกณฑ
ในการคํานวณ

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการ โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่ผานมาเปนเกณฑ
ในการคํานวณ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการ โดยถือเกณฑงานจางกอสรางในปงบประมาณเปน
เกณฑในการคํานวณ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,942,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,700,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของป
ที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของป
ที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการโดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่ผานมาเปนเกณฑใน
การคํานวณ

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 11,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา โดยถือเกณฑรายรับจริงของปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,563 72,525 88,000 21.02 % 106,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,916 3,196 3,700 16.22 % 4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,510,700 6,745,200 7,569,600 -4.57 % 7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,501,600 1,603,200 2,136,000 3.37 % 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 16,500 18,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 470,546 44,303 2,199,800 -72.72 % 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 437,940

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 82,440

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบ
เมือง

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลรอบเมือง

115,182 0 0 100 % 115,740

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

188,030 212,530 437,460 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 82,352.16 82,440 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 63,570 84,090 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,923,037 8,894,876.16 12,681,090 10,858,920
รวมงบกลาง 8,923,037 8,894,876.16 12,681,090 10,858,920
รวมงบกลาง 8,923,037 8,894,876.16 12,681,090 10,858,920

รวมแผนงานงบกลาง 8,923,037 8,894,876.16 12,681,090 10,858,920
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,468,800 1,708,600 -19.93 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,153,520 2,393,320 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,121,840 2,172,124.2 2,183,430 12.88 % 2,464,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 308,903.23 324,000 387,000 11.63 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,322.58 36,000 41,680 15.16 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,717,065.81 2,784,124.2 2,864,110 3,196,680
รวมงบบุคลากร 4,942,585.81 4,937,644.2 5,257,430 5,249,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

2,000 800 0 100 % 255,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 8,000 25 % 10,000

คาเชาบ้าน 12,000 36,000 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 83,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 90,815.25 78,000 90,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 104,815.25 114,800 134,000 409,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 91,093.3 53,516.8 100,000 -40.07 % 59,930

คาใช้จายในการฝึกอบรม 37,500 17,600 10,000 900 % 100,000

คาบริการพื้นที่เก้บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000

คาวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ 
และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ

23,830 2,420 33,000 -69.7 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 66,918 15,497 84,000 -16.67 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายการจัดกิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

***คาใช้จายการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

79,717 0 0 100 % 100,000

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

0 64,830 60,000 -16.67 % 50,000

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ  พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

1,800 3,450 0 0 % 0

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

0 0 20,000 0 % 20,000

***คาใช้จายในการจัดทําแนวเขตการ
ปกครองของ อปท.(ตรวจสอบที่สาธารณ
ประโยชน์)

0 0 0 100 % 80,000

***คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,944 0 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,324.83 5,127.92 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 373,127.13 169,441.72 424,000 806,930
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,309 30,724 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,657 29,717 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 18,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 67,329.46 56,701.72 62,000 -3.23 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,980 8,040 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 139,275.46 143,882.72 192,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 215,834.87 212,663.9 240,000 0 % 240,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,147.89 18,126.26 24,000 0 % 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 31,452.88 31,068.62 33,000 -9.09 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,278 1,955 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 278,713.64 270,813.78 319,000 311,000
รวมงบดําเนินงาน 895,931.48 698,938.22 1,069,000 1,717,130

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***คาจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อน) 2 บาน 0 0 12,000 -50 % 6,000

***คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟมเอกสาร 
(กระจกบานเลื่อน) 2 บาน

0 0 6,000 -100 % 0

***คาจัดซื้อโต๊ะไม้เอนกประสงค์ 0 0 30,000 -100 % 0

***คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 

0 0 8,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง 

0 9,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือขาย

0 296,878 0 0 % 0

คาจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน
ห้องประชุม อบต.รอบเมือง 

0 91,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

***คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานัก
งาน)

15,900 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตร (Smart Card Reader) 0 2,750 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,720 122,664.22 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,620 523,392.22 195,600 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

***คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง 

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเสาธงชาติขนาดใหญ
พร้อมฐานบริเวณหน้าที่ทําการ อบต.รอบ
เมือง

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ 0 0 340,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทํา
การ อบต.รอบเมือง บ้านโคกกะจะ หมูที่1

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,100,000 0
รวมงบลงทุน 96,620 523,392.22 1,295,600 86,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานไฟฟาจังหวัดปราจีนบุรี 692,483.3 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 692,483.3 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 692,483.3 0 0 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,627,620.59 6,159,974.64 7,652,030 7,082,530
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 396,060 509,760 811,120 32.23 % 1,072,580

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 492,540 519,720 551,280 3.22 % 569,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,160 195,960 318,720 15.74 % 368,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,260 23,460 31,420 -2.8 % 30,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,090,020 1,290,900 1,754,540 2,083,040
รวมงบบุคลากร 1,090,020 1,290,900 1,754,540 2,083,040
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 25,000 0 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 16,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 16,000 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 150,800 48,600 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม 4,600 12,900 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,400 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 400,000 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,000 3,590 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 163,800 465,090 130,000 180,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 26,995.75 39,726 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,830 8,180 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 51,825.75 47,906 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 215,625.75 528,996 250,000 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสวนตําบล ระดับ 
3

0 0 2,500 -100 % 0

คาจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 3,950 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 4,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ 0 7,360 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้อง 0 25,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโทรทัศน์ 13,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2)

0 0 30,000 -100 % 0
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***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

***คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ขนิด Network แบบที่ 1

0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2)

30,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer)

8,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 2,200 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,850 34,560 92,500 20,000
รวมงบลงทุน 62,850 34,560 92,500 20,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,368,495.75 1,854,456 2,097,040 2,403,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 241,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 241,440
รวมงบบุคลากร 0 0 0 241,440

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 241,440
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,996,116.34 8,014,430.64 9,749,070 9,727,010
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 250,260 262,500 277,680 -26.71 % 203,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 80,709.68 108,000 171,000 26.32 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,967.74 12,000 19,000 26.32 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,937.42 382,500 467,680 443,520
รวมงบบุคลากร 339,937.42 382,500 467,680 443,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,600 0 0 100 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 11,600 0 0 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครกู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ในพื้นที่ตําบลรอบเมือง

0 0 0 100 % 60,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,900 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

3,930 11,600 0 100 % 50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 80,500 0 0 % 0

***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลัก
สูตรทบทวน)

0 0 146,200 -34.2 % 96,200

***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบตาง ๆ

0 0 30,000 -50 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,360 83,000 -27.71 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 3,930 99,360 259,200 311,200
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,745 18,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,281.4 67,094 78,000 2.56 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 52,900 0 0 100 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,985.9 34,000 24,000 0 % 24,000

รวมค่าวัสดุ 136,912.3 119,094 112,000 174,000
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รวมงบดําเนินงาน 152,442.3 218,454 371,200 565,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สํานักงาน) 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือชาย

0 474,249 0 100 % 630,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

***คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 29,960 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 38,691 43,170 80,000 0 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,651 534,419 80,000 710,000
รวมงบลงทุน 68,651 534,419 80,000 710,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 561,030.72 1,135,373 918,880 1,738,720
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 561,030.72 1,135,373 918,880 1,738,720

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 290,540 259.5 % 1,044,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 70,210 112,800 117,360 3.48 % 121,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 82,210 136,800 473,900 1,231,920
รวมงบบุคลากร 82,210 136,800 473,900 1,231,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 45,000 900 5,000 0 % 5,000
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คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 11,900 11,900 20,400 0 % 20,400

***คาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

29,040 29,480 58,800 0 % 58,800

***คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,400 4,900 13,560 0 % 13,560

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 87,340 47,180 117,760 117,760
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,680 6,760 18.34 % 8,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,915 2,227 6,000 511.17 % 36,670

คาอาหารเสริม (นม) 57,946.2 47,780.2 44,100 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 61,861.2 54,687.2 66,860 54,670
รวมงบดําเนินงาน 149,201.2 101,867.2 187,620 175,430
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีที
ยู

0 0 0 100 % 46,100

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 66,100
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 66,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 88,000 50,000 44,000 -63.64 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 88,000 50,000 44,000 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 88,000 50,000 44,000 16,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 319,411.2 288,667.2 725,520 1,489,450
รวมแผนงานการศึกษา 319,411.2 288,667.2 725,520 1,489,450

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565  11:24 หน้า : 18/39



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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 349,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 349,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 349,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 16,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 21,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 7,800 7.69 % 8,400

คาใช้จายในการอบรม 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565  11:24 หน้า : 19/39



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

40,350 34,860 39,000 7.69 % 42,000

คาใช้จายจัดทําโครงการปองกันและระงับ
โรคติดตอ

0 0 40,000 25 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,350 34,860 86,800 140,400
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,550 42,150 75,000 0 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 35,550 42,150 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 75,900 77,010 161,800 237,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 2,500

จัดซื้อโต๊ะทํางานพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 4,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 8,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,900
รวมงบลงทุน 0 0 0 37,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 0 0 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

180,000 0 180,000 0 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 354,000 324,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 354,000 324,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 255,900 77,010 515,800 948,520
รวมแผนงานสาธารณสุข 255,900 77,010 515,800 948,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 264,660 277,920 294,160 7.94 % 317,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 264,660 277,920 294,160 317,520
รวมงบบุคลากร 264,660 277,920 294,160 317,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 36,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 40,800 57,800 57,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลรอบ
เมือง

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 4,800 40,800 97,800 127,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 8,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 269,460 326,720 391,960 445,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 269,460 326,720 391,960 445,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 766,380 809,160 935,860 60.36 % 1,500,720

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา 201,660 212,700 225,380 3.35 % 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 126,500 142,920 148,680 3.55 % 153,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,635 16,500 11,460 -52.36 % 5,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,156,175 1,223,280 1,363,380 1,935,060
รวมงบบุคลากร 1,156,175 1,223,280 1,363,380 1,935,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,000 4,800 17,000 58.82 % 27,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,800 72.41 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,560 3,660 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,560 8,460 47,800 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 คาใช้จายในการฝึกอบรม 5,400 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 7,000 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,040 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 13,440 0 70,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,768 18,047 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,852 10,000 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,350 22,250 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 42,118 43,149 65,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 71,118 51,609 182,800 272,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสวนตําบล ระดับ 
2-5

3,000 0 0 100 % 2,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
(มีระบบฟอกอากาศ) 

0 47,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 9,000 5,500 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก  0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพนักงานสวนตําบล 
ระดับ 2-5

5,900 0 0 100 % 4,500

คาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น) 0 4,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้น้ําดื่ม (ร้อน-เย็น) 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

***คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 30,000 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,500 8,300 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,400 102,800 957,500 37,000
รวมงบลงทุน 17,400 102,800 957,500 37,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,244,693 1,377,689 2,503,680 2,244,060
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 162,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 18,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 180,000 240,000 240,000
รวมงบบุคลากร 120,000 180,000 240,000 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 49,935 30,000 -33.33 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 49,935 50,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 75,000 80,000 100,000 -20 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,745 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 28,490.6 18,108.03 28,000 7.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 107,235.6 98,108.03 138,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 107,235.6 148,043.03 191,000 163,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางพลังแสงอาทิตย์ 498,085 0 300,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางสาธารณประโยชน์ 0 0 330,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 31,530 9,410 80,000 0 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 529,615 9,410 710,000 80,000
รวมงบลงทุน 529,615 9,410 710,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา
จังหวัดปราจีนบุรี

0 0 325,550 -38.57 % 200,000

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดปราจีนบุรี

0 0 74,450 168.64 % 200,000

อุดหนุนสํานักงานประปาภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี

0 744,813 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 744,813 400,000 400,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 744,813 400,000 400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 756,850.6 1,082,266.03 1,541,000 883,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 369,145.16 402,019.35 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 41,016.13 44,668.81 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 410,161.29 446,688.16 480,000 480,000
รวมงบบุคลากร 410,161.29 446,688.16 480,000 480,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 29,692 20,412 30,000 0 % 30,000

คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย 250,428 508,626.5 600,000 0 % 600,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะเปียกครัวเรือน 0 25,200 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,640 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 287,760 554,238.5 700,000 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 99,550 99,480 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,745 62,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,191.6 108,848.98 122,000 -1.64 % 120,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,400 8,600 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 211,886.6 279,728.98 247,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 499,646.6 833,967.48 959,000 952,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 41,295 76,060 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,295 76,060 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 41,295 76,060 100,000 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 951,102.89 1,356,715.64 1,539,000 1,532,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,952,646.49 3,816,670.67 5,583,680 4,659,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายโครงการถนนสะอาดหน้าบ้าน
นามอง

19,860 81,000 90,000 0 % 90,000

***คาใช้จายในการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

6,010 0 20,000 0 % 20,000

***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

26,000 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 51,870 81,000 110,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 51,870 81,000 110,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบล 0 30,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565  11:24 หน้า : 32/39



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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 51,870 111,000 160,000 180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 51,870 111,000 160,000 180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการแขงขันกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 69,736 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 69,736 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 69,736 120,000 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 69,736 120,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น

0 80,290 20,000 300 % 80,000

***คาใช้จายในการอบรมจริยธรรม 46,145 39,750 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 46,145 120,040 20,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 46,145 120,040 20,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
(โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันมาฆปูรมี)

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ)

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 46,145 120,040 50,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 46,145 189,776 170,000 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 2,000,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างกระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง 0 20,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบางคาง - สะพานขาว บ้านมอญ หมูที่ 
5 ตําบลรอบเมือง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานขาว - ทาเรือ บ้านทาเรือ หมูที่ 
4 ตําบลรอบเมือง

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน บ้านทาเรือ 
หมูที่ 4 ตําบลรอบเมือง

0 0 500,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน 
หมูที่ 9 ตําบลรอบเมือง

0 464,000 0 0 % 0

โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายเลียบ
คลองสารภี บ้านทาเรือ หมูที่ 4 ตําบลรอบ
เมือง

0 362,000 0 0 % 0

โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลอง
ขวางนอก (ฝั่งขวา) บ้านตึกปืน หมูที่ 2 
ตําบลรอบเมือง 

0 494,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

57,600 53,400 200,000 -50 % 100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57,600 1,393,400 1,750,000 2,100,000
รวมงบลงทุน 57,600 1,393,400 1,750,000 2,400,000

รวมงานก่อสร้าง 57,600 1,393,400 1,750,000 2,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 57,600 1,393,400 1,750,000 2,400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายโครงการศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจําตําบลรอบ
เมือง

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000

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

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 302,300 749,000 50,000 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการกําจัดผักตบชวา

0 0 670,000 -40.3 % 400,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้าน
แบบจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) ระบบปิด

0 0 7,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2,005 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 304,305 749,000 727,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 304,305 749,000 727,000 580,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 304,305 749,000 727,000 580,000
รวมแผนงานการเกษตร 304,305 749,000 727,000 680,000

รวมทุกแผนงาน 21,737,521.75 24,996,923.67 33,373,000 33,397,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,397,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,858,920 บาท
งบกลาง รวม 10,858,920 บาท

งบกลาง รวม 10,858,920 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 106,500 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.รอบ
เมือง ให้แกสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจายใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง จํานวน 17 คน แยกเป็น 16 คน เป็น
เงิน 99,130 บาท 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
และจํานวน 1 คน เป็นเงิน 7,370 บาท
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนทดแทนของพนักงาน อบต. ให้แก
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
-ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0030/ว094 ลงวัน
ที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งจายร้อยละ 0.20 ของคาจ้าง จํานวน 17
 คน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,224,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 จํานวน 963 คน เป็นเงิน 602,000 บาทตอเดือน รวมเป็น
เงิน 7,224,000 บาท 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,208,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 184
 คน เป็นเงิน 184,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,208,000 บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายังชีพให้แกผู้ป่วยเอดสตามที่แพทยได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 จํานวน 5 คน คนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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เงินสํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินอันเกิดเกี่ยวกับสาธารณภัยตางๆ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ  เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย เพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154
  ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 82,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาบําเหน็จรายเดือนให้แกลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 1 ราย (นายอดิศักดิ์  คงดี  พนักงานสูบน้ําถาย
โอน)
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 437,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในอัตราร้อยละ 2
 ของงบประมาณรายรับ (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 3446 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1212 ลงวันที่ 20
 เมษายน 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบ
เมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง

จํานวน 115,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุนฯ พ.ศ.2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,082,530 บาท

งบบุคลากร รวม 5,249,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก นายก/รองนายก อบต.รอบ
เมือง จํานวน 3 อัตรา ได้แก
- นายก อบต.  เป็นเงิน  244,800.- บาท
- รองนายก อบต.(2คน)  เป็นเงิน 269,280.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  
อบต.รอบเมือง จํานวน 3 อัตรา ได้แก
- นายก อบต.  เป็นเงิน  21,000.- บาท
- รองนายก อบต. (2คน) เป็นเงิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วันที่พิมพ : 29/4/2565  11:24:40 หน้า : 4/55



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก 
อบต.รอบเมือง จํานวน 3 อัตรา ได้แก
- นายก อบต.  เป็นเงิน  21,000.- บาท
- รองนายก อบต. (2คน) เป็นเงิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกเลขานุการ
นายก อบต.รอบเมือง จํานวน 1 อัตรา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แก สมาชิกสภา 
อบต.รอบเมือง จํานวน 14 อัตรา และคาตอบแทนเลขานุการ
สภา 
อบต.รอบเมือง จํานวน 1 อัตรา ได้แก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 134,640.-บาท
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 110,160
.-บาท
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (12 อัตรา) เป็น
เงิน 1,036,800.-บาท
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 86,400.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,196,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,464,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 6 อัตรา ได้แก
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เป็นเงิน 519,600.-บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด เป็นเงิน 422,640.-บาท
- นิติกร                     เป็นเงิน 468,960.-บาท
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เป็นเงิน 389,400.-บาท
- นักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 442,320.-บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน 221,760.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง ที่ 84/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่องให้พนักงาน
สวนตําบลได้รับเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ตามคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง ที่ 84/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง ให้พนักงาน
สวนตําบลได้รับเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนรายเดือน 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา ได้แก
-ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 108,000.-บาท
-ตําแหนง นักการภารโรง เป็นเงิน 108,000.-บาท
-ตําแหนง คนงานทั่วไป เป็นเงิน 108,000.-บาท
-ตําแหนง แมบ้าน เป็นเงิน 108,000.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน คาครองชีพชั่วคราว 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 1,717,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 409,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 255,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารทั่วไป) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2) ประเภทคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาฝกงาน จํานวน 10,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาฝกงานในชวง
ปิดเทอม หรือวันหยุดเสาร - อาทิตย
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
3)ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้คุมงานของ อบต. 
-ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
4) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000
.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก คณะกรรมการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง
ให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นต้น 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการเชาบ้านของพนักงานสวนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 83,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 806,930 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 59,930 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ กําจัดปลวก และคา
จ้างเหมาบริการ  คาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท
. ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และ
พนักงาน ของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ.2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบริการพื้นที่เก้บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้สําหรับ
การ รับ - สง งานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัด
ปราจีนบุรี
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และเอกสารทางวิชาการ 
ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และ
เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลกรณีตรวจเยี่ยม หรือตรวจการ
ปฏิบัติราชการ เป็นเงิน 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เป็น
เงิน 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ ฯลฯ
 สําหรับผู้เข้ารวมประชุม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
3) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ เชน วันพอแหงชาติ วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย วัน
เด็กแหงชาติ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายการจัดกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยอันเป็นศูนยรวมแหงชาติ
และความสามัคคี
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
.0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 1
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายการจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง ผู้นําชุมชน กลุม
อาชีพ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
     เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
 พระบรมราชินี
     เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บริมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
- ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
   

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตาม
วาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายในการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.(ตรวจสอบ
ที่สาธารณประโยชน)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่สาธารณประโยชนภายใน
ตําบล และหาคาพิกัดแนวเขตการปกครอง ฯลฯ
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 4
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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***คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้
บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม)
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 รวมทั้งการประชา
สัมพันธรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนทราบถืง
สิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ซอมแซมทรัพยสิน คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน สําหรับครุภัณฑตางๆ ของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก แฟ้ม ฯลฯ สําหรับ
ปฏิบัติหน้าที่ในสวนราชการของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ สําหรับปฏิบัติหน้าที่
ในสวนราชการของ อบต. เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฝอก ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรค น้ํากลั่น นอตและสกรู ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าสาธารณูปโภค รวม 311,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบล
และที่เป็นทรัพยสินอื่นของ อบต. และไฟฟ้าที่สาธารณะประโยชน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและที่เป็นทรัพยสินอื่นของ อบต.และในที่สาธารณะ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
รอบเมือง และสํานักงานอื่นของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต (Internet) คาเชา Server คาจดทะเบียน โดเมนเนม
 (go.th) คาเชาใช้เครือขายและบริการผานระบบดาวเทียมไอพี
สตาร และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 86,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

***คาจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อน) 2 บาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบบานเลื่อน) 2 บาน จํานวน 1
 หลัง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ ให้สามารถ
ให้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างบริหารจัดการระบบตางๆ คาจ้าง
องคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 6
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งานบริหารงานคลัง รวม 2,403,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,083,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,083,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,072,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 4 อัตรา  ได้แก
-ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 462,260.-บาท
-นักวิชาการคลัง  จํานวน 203,280.-บาท
-เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 203,520.-บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 203,520.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา  ตามคําสั่ง อบต.รอบเมือง ที่ 84/2559
 ลงวันที่ 25  เมษายน 2559 เรื่องให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 569,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงคาจ้าง จํานวน 2
 อัตรา ได้แก
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็นเงิน 288,960.-บาท
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 280,080.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 152,880.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา ได้แก
- ตําแหนง คนงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
- ตําแหนง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)
เป็นเงิน 216,000.- บาท

*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
. จํานวน 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารงานคลัง) 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2) ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง จํานวน 5,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกคณะ
กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้คุมงาน
ของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาเข้าปกหนังสือ คาบริการ
ตางๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท
. ให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน
ของ อปท.
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ.2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2

โครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัด
ทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  รวมถึง
คาจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 241,440 บาท
งบบุคลากร รวม 241,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 241,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,738,720 บาท

งบบุคลากร รวม 443,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 443,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 203,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน  
1 อัตรา ได้แก 
- ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
เงิน 203,520บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา ได้แก 
- ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป (งานป้องกัน) เป็นเงิน 216,000 บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 *****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบดําเนินงาน รวม 565,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก อป
พร.ตําบลรอบเมือง ที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงอยูจุดตรวจเทศกาล วันสําคัญตางๆ ของทางราชการ
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 1346 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และหนังสือดวนที่สุด ที่ 0810.4/ว 1464
 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66
 ลําดับที1่
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
3) คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้
แก อปพร. หนวยกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ ในตําบลรอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
 *****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าใช้สอย รวม 311,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท
. ให้แกข้าราชการและพนักงานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรม และการ
เข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 *****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาใช้จายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ในพื้นที่ตําบลรอบเมือง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝกอบรมประชาชนในตําบล
ตามนโยบายรัฐบาล 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ
    -ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท. 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
และหนังสือกรมสงเสริมฯดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2562
   -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 96,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ฯลฯ 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบตาง ๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในรูปแบบตางๆ เชน การประชาสัมพันธการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน การสนับสนุน การบําบัดรักษาและฟนฟู
สภาพรางกาย และอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของศูนย
ประสานงานตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66
  ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้******

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้****
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ค่าวัสดุ รวม 174,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณการปฏิบัติหน้าที่
ของ อปพร.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
 เมตร และ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร ข้อตอทอง
เหลือง จํานวน 2 เส้น ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 710,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 710,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ชาย

จํานวน 630,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณติดตั้งและจุดควบ
คุมพื้นที่ หมูที่ 8 (เพิ่มเติม) ตําบลรอบเมือง จํานวน 230,000
.-บาท จัดซื้อโดยเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 กระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณติดตั้งและจุดควบ
คุม พื้นที่ หมูที่ 2,3,5 ตําบลรอบเมือง จํานวน 400,000.-บาท จัด
ซื้อโดยเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน อุดหนุนอําเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อจัดทํา
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 8
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,489,450 บาท

งบบุคลากร รวม 1,231,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,044,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก 
- ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นเงิน  396,000  บาท
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 241,440.-บาท
- ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 203,520.-บาท
- ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 203,520.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตามคําสั่ง อบต.รอบเมือง ที่ 84/2559
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่องให้พนักงานสวนตําบล ได้รับเงิน
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 121,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 1อัตรา จํานวน 112,800.-บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
และ จํานวน 8,640.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

งบดําเนินงาน รวม 175,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
(งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา)
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 117,760 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ประกาศรับ
สมัครนักเรียน ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ของผู้
ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง จํานวน 12 คน
(จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 1,700
.-บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

***คาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 58,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกเด็กเล็กของศูนยเด็กเล็ก อบต
.รอบเมืองจํานวน 12 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564)
อัตราคนละ 20.- บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-ปรากฎตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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***คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 13,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา (คาหนังสือ
เรียน อุปกรณ การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง
จํานวน 12 คน
(จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)อัตราคนละ 1,130.-บาท
-ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 69  ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 54,670 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ตางๆ
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ สําหรับปฏิบัติหน้าที่
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ฟิวส ฯลฯ ในการซอมแซมไฟฟ้าภายในอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.รอบเมือง
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วันที่พิมพ : 29/4/2565  11:24:40 หน้า : 30/55



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 36,670 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในสวน
ราชการ เชน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก แก้วน้ํา ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2.คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อปท.จัดตั้งเอง) 
จํานวน 12 คน (จํานวนเด็ก ณวันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคน
ละ 7.37  บาท จํานวน 260.-วัน เป็นเงิน 23,000.- บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เด็กเล็ก ถึง นักเรียน ป.6 ของโรงเรียนวัดบางคาง (สพฐ
.) จํานวน 4 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานาน 260.-วัน เป็นเงิน 7,670.-บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4
*****ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป*****

งบลงทุน รวม 66,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 46,100 บาท

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 36,000 BTU(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1
 ตัว พร้อมติดตั้ง ตั้งซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณเดือนธันวาคม 2563 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วันที่พิมพ : 29/4/2565  11:24:40 หน้า : 31/55



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน
- อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคางตําบลรอบเมือง เพื่อสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก - นักเรียน ป.6 โรงเรียน
วัดบางคาง จํานวน 4 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564) อัตราคนละ 20.-บาท  จํานวน 200 วัน
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 948,520 บาท

งบบุคลากร รวม 349,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบดําเนินงาน รวม 237,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน 5,000.-บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น)
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลว 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 

ค่าใช้สอย รวม 140,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี จัดสรรตัวละ 6 บาทตอป เพื่อสํารวจสุนัขและแมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไมมีเจ้าของ ปละ 2 ครั้ง (ธันวาคมและมิถุนายน) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลว 3 มกราคม 2563 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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คาใช้จายในการอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมในการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ อปท. 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีดป้องกัน และควบคุมคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ 30
 บาท จัดสรรตามจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

คาใช้จายจัดทําโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายจัดทําโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้สอย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อทรายอะเบท หรือสารเคมีที่ใช้
ในการพนหมอกควันและกําจัดยุงลาย ฯลฯ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
หน้าที่ 71 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 37,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตัว ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

จัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,500 บาท

คาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ตัว 
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดง
ภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งซื้อตามเกณฑราคา
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 8,900 บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)   จํานวน 1
 เครื่อง ตั้งซื้อตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 324,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 324,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับ
นักบริบาลท้องถิ่นตําบลรอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท. พ.ศ.2562
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ของ อบต. รอบเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ และภาระกิจตามความเหมาะสม หมู
บ้านละ 20,000.-บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.5/ว 2072 ลว. 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 445,320 บาท

งบบุคลากร รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 127,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการเชาบ้านของพนักงานสวนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วันที่พิมพ : 29/4/2565  11:24:40 หน้า : 37/55



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝกอบรมในการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท. ให้แก ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ อปท.
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้สอย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาใช้จายเพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลรอบเมือง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมกิจกรรมและ
ให้ความรู้แกสภาเด็กและเยาวชนภายในตําบลรอบเมือง
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,244,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,935,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,935,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,500,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก
-ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 442,320.- บาท
-นายชางโยธา (ชํานาญงาน) จํานวน 453,480.- บาท
-นายชางโยธา (ชํานาญงาน) จํานวน 363,480.- บาท
-วิศวกรโยธา จํานวน 241,440.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 1 ราย ตามคําสั่ง อบต.รอบเมือง ที่ 84/2559
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง ให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงิน
ประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการ พร้อมเงินปรับปรุงคาจ้าง จํานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่ม เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1)คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
. จํานวน 12,000.- บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่น(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-ถือปฎบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
2)คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจํานวน 15,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง และผู้ควบคุมงาน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ .2559
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการปฎิบัติหน้าที่
ของอบต.และคาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาใช้จายในการฝกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้ เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ของ อปท.ให้แก พนักงานสวนตําบล ของ อปท.
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุง
รักษาทรัพยสิน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้สํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ สําหรับปฏิบัติหน้าที่
ในงานราชการของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอสร้าง เชน สี แปรงทา
สี ทินเนอร ตะปู ลวด ไม้อัด และวัสดุในการซอมแซมระบบ
ประปา รวมทั้งวัสดุในการซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้
ยากไร้ ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก น้ํากลั่น หลอดไฟ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสวนตําบล ระดับ 2-5 จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว ตั้งซื้อตามราคาท้อง
ตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจัดซื้อโตะทํางานพนักงานสวนตําบล ระดับ 2-5 จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตั้งซื้อตามราคา
ท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตางๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งานไฟฟ้าและประปา รวม 883,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
-ตําแหนง คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้าและประปา)
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
-ถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
. 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น(งานไฟฟ้า
และประปา)
-ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว
 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการปฎิบัติตาม
หน้าที่ของ อบต. ฯลฯ และคาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน คาซอมบํารุง ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน หลอดไฟ
ฟ้า สวิสซไฟฟ้า ฟิวส ฯลฯ เพื่อติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะทุกหมูบ้าน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามัน
เบรก น้ํากลั่น นอตและสกรู ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตางๆให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาจังหวัด
ปราจีนบุรี ในการดําเนินการขยายและติดตั้งประปาบริเวณหมูที่ 1
-9 ตําบลรอบเมือง
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 15
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหมูที่ 1-9
 ตําบลรอบเมือง
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 6
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,532,000 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา ได้แก
-ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลางเป็นเงิน 108,000
.- บาท
-ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา เป็น
เงิน 324,000.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
-ถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
. 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 952,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น(งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล)
-ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการปฎิบัติงานตาม
หน้าที่ของ อบต. และคาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย ให้แกสํานักงานเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะเปยกครัวเรือน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการกําจัดขยะเปยกครัวเรือน (หมูบ้าน
พื้นที่ตําบลรอบเมือง)
-ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและถุงตาขายคัดแยก
ขยะในพื้นที่ตําบลรอบเมือง ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกาย ในการกําจัดขยะมูล
ฝอย เชน รองเท้าบูด เสื้อกั๊ก ถุงมือ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและการปรับปรุงครุภัณฑ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านนามอง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
-ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921
 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เชน การสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรี ในชุมชนและการ
พัฒนาสตรีด้านตางๆ ฯลฯ การสงเสริมตั้งศูนยให้การชวยเหลือ
สตรี
-ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.2/ว 2550
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบล ตามโครงการสง
เสริมกลุามอาชีพให้แกประชาชนในตําบล เพื่อให้ประชาชนมีราย
ได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยาง
ยั่งยืน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 7
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลและระหวางตําบล เชน ถ้วยรางวัล กรรมการ
ตัดสิน คาเตรียมทีมในการแขงขัน คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ในการสงเสริมการออกกําลัง
กายให้แก เยาวชนและประชาชนภายในตําบล
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางศาสนาและงานประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น เชน วันมาฆปูรมี ประเพณีสงกรานต ลอย
กระทง แหเทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
-ถือปฎิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

***คาใช้จายในการอบรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม
สําหรับพนักงานสวนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. รวม
ทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
-ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 7
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการจัดกิจกรรมเทศกาล
วันมาฆปูรมี)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดทําโครงการกิจกรรมเทศกาลวัน
มาฆปูรมี
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางสาธารณประโยชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโคมไฟสองสวางพลังแสงอาทิตย ขนาด 60
 วัตต พร้อมติดตั้งเสาและตอหม้อ หมูที่ 7 (บ้านบําหรุ) ต.รอบ
เมือง ปรากฎในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 26    
.*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,100,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 2,000,000 บาท

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
รอบเมือง 
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการองคการบริหารสวนตําบลรอบเมืองกําหนด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 21
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** จํานวน 620,000 บาท
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป***** จํานวน 1,380,000 บาท
  

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ตางๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายโครงการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ประจําตําบลรอบเมือง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เกษตรและการรณรงคแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และการเพิ่ม
ความรู้ให้แกเกษตรกรในด้านตางๆ ฯลฯ  
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146
 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง ในการ
ดําเนินการผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธข้าว ที่มีคุณภาพให้แกเกษตร
ในชุมชน
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143
 ลําดับที่ 2 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ถนน คู คลอง ทอ
ระบายน้ํา ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมและโครงการกําจัดผักตบชวาในพื้นที่
ลําน้ําตําบลรอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามหนังสือ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ (กปภจ)0021.2/ว
 2412 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149
 ลําดับที่ 19 , หน้าที่ 151-152 ลําดับที่ 8-11
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก 
(อถล.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้า
ใจ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แกอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลกหรือกลูมประชาชนในตําบลรอบเมือง 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษโลก พ.ศ.2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการคุ้มครอง ดูแล บํารุง
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

106,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

437,940

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

82,440

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลรอบ
เมือง

115,740

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

106,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสํารองจาย 600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

437,940

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

82,440

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสวนตําบลรอบ
เมือง

115,740

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565  11:25:23 หน้า : 2/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,778,700 203,520 1,044,480 349,320 317,520 1,500,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 569,040 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 800,880 216,000 121,440 801,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

78,540 24,000 24,000 77,460
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,194,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 801,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,940,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

204,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000 80,000 3,000 5,000 5,000 42,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

108,200 16,900 4,800 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 79,930 5,000 80,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

150,000 30,000 10,000 30,000 60,000

คาบริการพื้นที่เก้บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดาห์ 
และเอกสารทางวิชาการ 
ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

415,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

154,900

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 100,000

คาจ้างเหมาบริการ 164,930

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

280,000

คาบริการพื้นที่เก้บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดาห์ 
และเอกสารทางวิชาการ 
ฯลฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

***คาใช้จายการจัด
กิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

30,000

***คาใช้จายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

100,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

***คาใช้จายในการจัด
ซื้อของขวัญ พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

***คาใช้จายในการจัด
ทําแนวเขตการปกครอง
ของ อปท.(ตรวจสอบที่
สาธารณประโยชน์)

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

***คาใช้จายการจัด
กิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ

30,000

***คาใช้จายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

100,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

***คาใช้จายในการจัด
ซื้อของขวัญ พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

***คาใช้จายในการจัด
ทําแนวเขตการปกครอง
ของ อปท.(ตรวจสอบที่
สาธารณประโยชน์)

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***คาใช้จายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

200,000

***คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

70,000 10,000 20,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 60,000 10,000 30,000

คาใช้จายในการอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสาสมัครกู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ใน
พื้นที่ตําบลรอบเมือง

60,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทํา
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทํา
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)

96,200

***คาใช้จายเพื่อดําเนิน
โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบตาง ๆ

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***คาใช้จายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

200,000

***คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,000

คาใช้จายในการอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสาสมัครกู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ใน
พื้นที่ตําบลรอบเมือง

60,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทํา
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทํา
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)

96,200

***คาใช้จายเพื่อดําเนิน
โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบตาง ๆ

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

20,400

***คาจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

58,800

***คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,560

คาใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,400

คาใช้จายในการอบรม 30,000

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

42,000

คาใช้จายจัดทําโครงการ
ปองกันและระงับโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลรอบเมือง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

20,400

***คาจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

58,800

***คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,560

คาใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,400

คาใช้จายในการอบรม 30,000

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

42,000

คาใช้จายจัดทําโครงการ
ปองกันและระงับโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายเพื่อดําเนินงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลรอบเมือง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

600,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

20,000

โครงการกําจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

***คาใช้จายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้านนา
มอง

90,000

***คาใช้จายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

***คาใช้จายเพื่อดําเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

***คาใช้จายในการแขง
ขันกีฬา

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

600,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

20,000

โครงการกําจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

***คาใช้จายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้านนา
มอง

90,000

***คาใช้จายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

***คาใช้จายเพื่อดําเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

***คาใช้จายในการแขง
ขันกีฬา

50,000 50,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

***คาใช้จายใน
การอบรมจริยธรรม

***คาใช้จายโครงการ
ศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลรอบ
เมือง

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
กําจัดผักตบชวา

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 8,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 36,670 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 10,000 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 80,000 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

***คาใช้จายใน
การอบรมจริยธรรม

50,000 50,000

***คาใช้จายโครงการ
ศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลรอบ
เมือง

50,000 50,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
กําจัดผักตบชวา

400,000 400,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 108,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 166,670

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 24,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 240,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***คาจัดซื้อตู้เหล็ก 
(แบบบานเลื่อน) 2 บาน

6,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 80,000 20,000 210,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ชาย

630,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 24,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุกีฬา 70,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 240,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***คาจัดซื้อตู้เหล็ก 
(แบบบานเลื่อน) 2 บาน

6,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

410,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ชาย

630,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565  11:25:23 หน้า : 18/24



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู

46,100

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว

2,500

จัดซื้อโต๊ะทํา
งานพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 ตัว

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8,900

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
สวนตําบล ระดับ 2-5

2,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํา
งานพนักงานสวนตําบล 
ระดับ 2-5

4,500

คาจัดซื้อโคมไฟสอง
สวางสาธารณประโยชน์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 36,000 บีทียู

46,100

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
สําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว

2,500

จัดซื้อโต๊ะทํา
งานพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 ตัว

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 8,900

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
สวนตําบล ระดับ 2-5

2,500

คาจัดซื้อโต๊ะทํา
งานพนักงานสวนตําบล 
ระดับ 2-5

4,500

คาจัดซื้อโคมไฟสอง
สวางสาธารณประโยชน์

300,000 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 16,000

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคา
ป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

144,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาจังหวัด
ปราจีนบุรี

200,000

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดปราจีนบุรี

200,000

อุดหนุนกลุมอาชีพภาย
ในตําบล

50,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 
(โครงการจัดกิจกรรม
เทศกาลวันมาฆปูรมี)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 36,000

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคา
ป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

144,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาจังหวัด
ปราจีนบุรี

200,000

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดปราจีนบุรี

200,000

อุดหนุนกลุมอาชีพภาย
ในตําบล

50,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 
(โครงการจัดกิจกรรม
เทศกาลวันมาฆปูรมี)

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตําบลรอบเมือง

รวม 10,858,920 9,727,010 1,738,720 1,489,450 948,520 445,320 4,659,060 180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตําบลรอบเมือง

50,000 50,000

รวม 270,000 2,400,000 680,000 33,397,000
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