
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํานาญลูกจ้าง
ประจํา

127,200

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบ
เมือง

115,560

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

84,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,498,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

212,530

สํารองจ่าย 600,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,545,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํานาญลูกจ้าง
ประจํา

127,200

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบ
เมือง

115,560

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

84,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,498,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

212,530

สํารองจ่าย 600,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,545,600

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 684,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

84,000

เงินเดือนพนักงาน 815,880 280,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,560

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 4,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

44,000 5,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 81,100

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

60,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360 108,000 466,680 1,376,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 12,000 52,740 172,740

เงินเดือนพนักงาน 393,600 264,600 3,329,340 5,083,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 524,760 739,320

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 94,600 108,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000 80,000 80,000 212,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 120,000 206,100

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม

10,000 30,000 150,000 280,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  16:22:59 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

9,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสาสมัครกู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ใน
พื้นที่ตําบลรอบเมือง

ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

250,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดาห์ 
และเอกสารทางวิชาการ 
ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

***ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

9,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสาสมัครกู้
ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ใน
พื้นที่ตําบลรอบเมือง

60,000 60,000

ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

250,000

ค่าบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000 7,000

ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดาห์ 
และเอกสารทางวิชาการ 
ฯลฯ

33,000 33,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

***ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

11,900 11,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

***ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

***ค่าใช้จ่ายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้านน่า
มอง

90,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลรอบ
เมือง

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

34,300 34,300

***ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000 30,000

***ค่าใช้จ่ายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

300,000 300,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้านน่า
มอง

90,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลรอบ
เมือง

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬา

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,910 7,910

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

100,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อของขวัญ  พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

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

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

20,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

***ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

20,000 10,000

***ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมจริยธรรม

60,000

***ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วางผังเมืองและปรับปรุง
ผังเมืองรวมของชุมชน

122,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

100,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อของขวัญ  พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000 20,000

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

50,000 50,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

20,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตั้ง

300,000 300,000

***ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

70,000 100,000

***ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมจริยธรรม

60,000

***ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วางผังเมืองและปรับปรุง
ผังเมืองรวมของชุมชน

122,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทํา
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

***ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

***ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

45,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินงาน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลรอบเมือง

30,000

โครงการกําจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการท้องถิ่นอาสา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทํา
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

***ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

50,000

***ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบต่าง ๆ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

45,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินงาน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลรอบเมือง

30,000

โครงการกําจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

200,000 200,000

โครงการท้องถิ่นอาสา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านแบบจัดการน้ําตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้
ดิน) ระบบปิด

27,000

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

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

วัสดุกีฬา 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วันที่พิมพ์ : 11/9/2562  16:22:59 หน้า : 13/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านแบบจัดการน้ําตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้
ดิน) ระบบปิด

27,000

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

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 50,000 70,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,000 20,000 78,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000 80,000 310,000

วัสดุกีฬา 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 38,000 38,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 30,000 36,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

75,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 55,700 55,700

วัสดุก่อสร้าง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (สํานัก
งาน)

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู (มี
ระบบฟอกอากาศ)

47,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 4,680 80,000 204,680

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 27,000 27,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 34,000 34,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (สํานัก
งาน)

17,000 17,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู (มี
ระบบฟอกอากาศ)

47,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน

11,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อพัดลม (แบบตั้ง
พื้น)

4,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มา
ติดต่อราชการ

อุปกรณ์อ่านบัตร 
(Smart Card Reader)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

***ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย

ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครื่องเสียงภายใน
ห้องประชุม อบต.รอบ
เมือง

โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ช่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อพัดลม (แบบตั้ง
พื้น)

4,000

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มา
ติดต่อราชการ

8,000 8,000

อุปกรณ์อ่านบัตร 
(Smart Card Reader)

3,500 3,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

***ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2

30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

20,000 20,000

ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่าย

300,000 300,000

ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบเครื่องเสียงภายใน
ห้องประชุม อบต.รอบ
เมือง

500,000 500,000

โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ช่าย

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

230,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สะพานดักลอบ บ้านชล
ประทาน 
หมู่ที่ 9 ตําบลรอบเมือง

464,000

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ซอยโคกกะจะ-บัวลาย 
ซอย 2 บ้านโคกกะจะ 
หมู่ที่ 1 ตําบลรอบเมือง

1,666,000

โครงการเสริมขยาย
ถนนดินลูกรัง สายเลียบ
คลองสารภี บ้านท่าเรือ 
หมู่ที่ 4 ตําบลรอบเมือง

403,000

โครงการเสริมถนนด้วย
ดินลูกรัง สายคลองขวาง
นอก (ฝั่งขวา) บ้านตึก
ปน หมู่ที่ 2 ตําบลรอบ
เมือง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000 100,000 130,000 480,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้อง 25,000 25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สะพานดักลอบ บ้านชล
ประทาน 
หมู่ที่ 9 ตําบลรอบเมือง

464,000

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ซอยโคกกะจะ-บัวลาย 
ซอย 2 บ้านโคกกะจะ 
หมู่ที่ 1 ตําบลรอบเมือง

1,666,000

โครงการเสริมขยาย
ถนนดินลูกรัง สายเลียบ
คลองสารภี บ้านท่าเรือ 
หมู่ที่ 4 ตําบลรอบเมือง

403,000

โครงการเสริมถนนด้วย
ดินลูกรัง สายคลองขวาง
นอก (ฝั่งขวา) บ้านตึก
ปน หมู่ที่ 2 ตําบลรอบ
เมือง

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

***ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างรั้ว ที่
ทําการ อบต.รอบเมือง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภาย
ในตําบล

50,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตําบลรอบเมือง

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

***ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

100,000 100,000

โครงการก่อสร้างรั้ว ที่
ทําการ อบต.รอบเมือง

500,000 500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภาย
ในตําบล

50,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตําบลรอบเมือง

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 88,000 75,000 163,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่า
ป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

144,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการวัน
อนุรักษ์มรดกไทยฯ)

10,000

อุดหนุนสํานักงาน
ประปาภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี

800,000

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

30,000

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้า
จังหวัดปราจีนบุรี

500,000

รวม 9,256,890 477,000 3,333,000 330,000 210,000 4,626,240 415,880 483,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่า
ป่วยการสําหรับนัก
บริบาลท้องถิ่น

144,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการวัน
อนุรักษ์มรดกไทยฯ)

10,000

อุดหนุนสํานักงาน
ประปาภูมิภาคจังหวัด
ปราจีนบุรี

800,000

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

30,000

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้า
จังหวัดปราจีนบุรี

500,000

รวม 843,450 1,582,600 11,194,940 32,753,000
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