
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,753,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,900,100 บาท

งบบุคลากร รวม 5,263,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

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

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกเลขานุการนายก 
อบต.รอบเมือง จํานวน  1  อัตรา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกสมาชิกสภา อบต.รอบเมือง   
จํานวน   18  อัตรา และคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.รอบเมือง 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล        เป็นเงิน  134,640.-  บาท
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   เป็นเงิน  110,160.-  บาท
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
   (16 อัตรา)                                            เป็นเงิน 1,382,400.- บาท
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล     เป็นเงิน    86,400.-   บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,865,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,253,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  6  อัตรา  ได้แก
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เป็นเงิน    470,280.-บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด                    เป็นเงิน    382,560.-บาท
- นิติกร                                    เป็นเงิน    442,320.-บาท  
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เป็นเงิน    312,960.-บาท  
- นักทรัพยากรบุคคล                  เป็นเงิน    396,000.-บาท  
- เจ้าพนักงานธุรการ                   เป็นเงิน    249,360.-บาท     
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามคําสั่ง  
อบต.รอบเมืองที่  84/2559  ลงวันที่  25 เมษายน 2559  
เรื่องให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนรายเดือน  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ตามคําสั่ง 
อบต.รอบเมือง  ที่  84/2559  ลงวันที่  25 เมษายน 2559  
เรื่อง ให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงินประจําตําแหนง
และคาตอบแทนรายเดือน  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป   
จํานวน 3  อัตรา  ได้แก
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  
เป็นเงิน  108,000.-บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง           
เป็นเงิน  108,000.-บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป            
เป็นเงิน  108,000.-บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตาง ๆ
 เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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งบดําเนินงาน รวม 2,082,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  จํานวน  40,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารทั่วไป) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
 
2) ประเภทคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
จํานวน  10,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานในชวงปิดเทอม หรือวันหยุดเสาร - อาทิตย  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****   

3) ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
จํานวน  5,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแก
คณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการเชาบ้านของพนักงานสวนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
 ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  *****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 89,800 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ  กําจัดปลวก 
และคาจ้างเหมาบริการ  คาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  
ให้แก  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  
และพนักงานของ อปท. 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้สําหรับการ รับ-สง 
งานสารบรรณขององคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี     
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คาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห
และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายดังนี้
1)  คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
กรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติราชการ  เป็นเงิน 10,000.- บาท  
เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
  
2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  
เป็นเงิน 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาอาหาร 
เครื่องดื่มตาง ๆ ฯลฯ  สําหรับผู้เข้ารวมประชุม  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
  
3)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ  เชน วันพอแหงชาติ  วันปิยมหาราช 
วันท้องถิ่นไทย วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ  เป็นเงิน  80,000.- บาท  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  
  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยอันเป็นศูนยรวมแหงชาติ
   และความสามัคคี  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด 
  ที่ มท. 0310.4/ว 2128  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

***คาใช้จายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษา
  ดูงานของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง  ผู้นําชุมชน  
  กลุมอาชีพ ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ 
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
- ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ  พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ  พวงมาลัย 
  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญ
  ตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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***คาใช้จายในการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.(ตรวจสอบที่สาธารณ
ประโยชน)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่สาธารณประโยชน
  ภายในตําบล และหาคาพิกัดแนวเขตการปกครอง ฯลฯ  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 4
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

***คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
  หรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
  ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
  ให้มีการเลือกตั้งใหม) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งการ
  ประชาสัมพันธรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสาร
  แประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีสวนรวม
  ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 
  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 60 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
  คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
  และสมาชิกสภา
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เชน คาซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  สําหรับครุภัณฑ
ตาง ๆ ของ อบต.
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ  
เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก  แฟม ฯลฯ  
สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในสวนราชการของ อบต. 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ  สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในสวน
ราชการของ อบต. เชน แปรง  ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
น้ํามันเบรค น้ํากลั่น นอตและสกรู  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 
อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึก  แปนพิมพ  เมาส  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 316,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบล 
และที่เป็นทรัพยสินอื่นของ อบต. และไฟฟาที่สาธารณะประโยชน 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
และที่เป็นทรัพยสินอื่นของ อบต.และในที่สาธารณะ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
และสํานักงานอื่น ๆ ของ อบต. 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
คาเชา Server คาจดทะเบียน  โดเมนเนม (go.th) คาเชาใช้
เครือขายและบริการผานระบบดาวเทียมไอพีสตาร 
และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งบลงทุน รวม 1,523,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 923,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

อุปกรณอานบัตร (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค
(Smart Card Reader) เพื่อใช้สําหรับการลงทะเบียนและยื่น
คําร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ยสงเคราะห
ผู้ปวยเอดส โดยยกเลิกสําเนาเอกสาร ฯลฯ  จัดซื้อตามราคากลาง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
 ว 4222 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879  ลงวันที่  27 กุมภาพันธ  2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 157 
  ลําดับที่ 2 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
จํานวน 1 ชุด   เป็นจํานวนเงิน 20,000.- บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 157 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือขาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) 
ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที พร้อมอุปกรณติดตั้ง จุดควบคุม 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง (เกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
ฉบับเดือนตุลาคม 2561กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และรายละเอียดตามที่ อบต.รอบเมือง กําหนด) 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม อบต.รอบเมือง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม
อบต.รอบเมือง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 62 
  ลําดับที่ 14
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตางๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

***คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ  ฯลฯ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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โครงการกอสร้างรั้ว ที่ทําการ อบต.รอบเมือง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างรั้ว ที่ทําการ อบต.รอบเมือง 
ขนาดยาว 108 เมตร  สูง  2  เมตร    
เพื่อกั้นอาณาเขตสถานที่ราชการ และเพื่อความปลอดภัย
ของทรัพยสินของทางราชการ  
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 61 ลําดับที่ 10 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง    
เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน คาจ้างบริหารการจัดการ
ระบบตาง ๆ คาจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 
เพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 6
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,294,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,802,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,802,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,075,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก
- ผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน    422,640.-บาท     
- นักวิชาการคลัง            จํานวน    355,320.-บาท     
- เจ้าพนักงานพัสดุ          จํานวน   297,900.-บาท     
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินประจําตําแหนง  
จํานวน 1  อัตรา  ตามคําสั่ง อบต.รอบเมือง  ที่  84/2559  
ลงวันที่  25 เมษายน 2559  เรื่องให้พนักงานสวนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 524,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงคาจ้าง 
จํานวน  2 อัตรา  ได้แก
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน    266,760.-บาท     
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้          จํานวน    258,000.-บาท    
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
จํานวน  142,680.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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งบดําเนินงาน รวม 429,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

1)  คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
จํานวน   20,000.-  บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารงานคลัง) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  

2) ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
จํานวน  5,000.-   บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแก
คณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
และผู้มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเข้าปกหนังสือ คาบริการตาง ๆ  ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ให้แก ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  และพนักงานของ 
อปท.  
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระสงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

โครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และจัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงคาจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตาง ๆ 
เชน  กระดาษ แฟม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาส  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
     

งบลงทุน รวม 63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้มาติดตอราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับรองรับผู้มาติดตองานราชการ 
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้อง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไป จํานวน 1 ตัว 
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****"     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,582,600 บาท

งบบุคลากร รวม 384,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 384,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก
ตําแหนง เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มตาง ๆ 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 506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
จํานวน  10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่น (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
  
2) คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน  50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก  
อปพร. ต.รอบเมือง  ที่ปฏิบัติงานการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงอยูจุดตรวจเทศกาล วันสําคัญตางๆ ของทางราชการ  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.4/ว
 1346  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 
 ลําดับที่ 1 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
 
3) คาตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
จํานวน 20,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก อปพร. 
หนวยกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ ในตําบลรอบเมือง 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
 ที่  มท 0808.2/ว 3358  ลงวันที่  29  ตุลาคม 2553 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
อปท. ให้แกข้าราชการและพนักงานของ อปท. 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาใช้จายในการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และอาสา
สมัครกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ในพื้นที่ตําบลรอบเมือง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกจัดอบรมประชาชนในตําบลตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายเพื่อจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน   เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
  หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 
  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 66 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ในรูปแบบ
ตาง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการปองกัน และแก้ไขปญหา
ยาเสพติดในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธการแก้ไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน การสนับสนุน การบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพรางกาย และอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของศูนยประสานงาน ตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ ว 3188 
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
  ดวนมาก ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

ค่าวัสดุ รวม 206,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 28,000 บาท

 -คาจัดซื้อวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะ
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะ ให้สามารถ
   ใช้ได้ตามปกติ เป็นจํานวนเงิน  10,000.- บาท  
   ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 

-คาจัดซื้อไฟไซเรน 
   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟไซเรน ขนาด 48 นิ้ว พร้อมเสียงเตือนภัย  
   จํานวน 1 ชุด  เป็นจํานวนเงิน 18,000.- บาท 
   ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด     
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
- คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  เป็นเงิน  28,000.- บาท ในการจัดซื้อ
  สายดับเพลิง ขนาด  1.5  นิ้ว  ยาว 20 เมตร และ ขนาด 1.5 นิ้ว 
  ยาว 30 เมตร ข้อตอทองเหลือง  จํานวน  2 เส้น  
  ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   หน้าที่ 157 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****   

- คาจัดซื้อถังดับเพลิง   เป็นเงิน  10,000.- บาท  ในการจัดซื้อ
   วัสดุดับเพลิงสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลือผู้ประสบภัย 
   ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****   

- คาจัดซื้อชุดควบคุมการดับเพลิง  เป็นเงิน  20,000.- บาท ในการจัดซื้อ
  ชุดควบคุมการดับเพลิง หน้ากากดับเพลิง ,รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ 
  ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด    
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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งบลงทุน รวม 617,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 617,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (สํานักงาน) จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (จอแสดงภาพไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตััังซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือชาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที พร้อมอุปกรณติดตั้ง จุดควบคุมบริเวณศูนยการเรียน
รู้ หมูที่ 8 (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 และรายละเอียดตามที่ อบต
.รอบเมือง กําหนด) 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ 
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****    
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน
- อุดหนุนอําเภอเมืองปราจีนบุรี  เพื่อจัดทําโครงการปองกัน
  และแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี  
  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
  กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6//ว 3188 
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 67 ลําดับที่ 8
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 843,450 บาท

งบบุคลากร รวม 576,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 576,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
จํานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง 
จํานวน 1 อัตรา ตามคําสั่ง อบต.รอบเมือง  ที่  84/2559  
ลงวันที่  25 เมษายน 2559  เรื่องให้พนักงานสวนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 112,800.- บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
และ จํานวน 4,560.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ตางๆ เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 158,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 
  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

ค่าใช้สอย รวม 79,110 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดทําปายประชาสัมพันธ 
ประกาศรับสมัครนักเรียน ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****    
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คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 11,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ให้แกเด็กศูนยเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  จํานวน 7 คน 
(จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 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 34,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกเด็กเล็กของศูนยเด็กเล็ก 
อบต.รอบเมือง จํานวน 7 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
อัตราคนละ 20.- บาท/วัน  จํานวน 245 วัน 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     

วันที่พิมพ : 11/9/2562  16:11:29 หน้า : 27/59



***คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7,910 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา (คาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง
จํานวน 7 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อัตราคนละ 1,130 บาท
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 69 ลําดับที่  3 
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

ค่าวัสดุ รวม 76,380 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ฯลฯ สําหรับปฏิบัติหน้าที่  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟิวส ฯลฯ  
ในการซอมแซมไฟฟาภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ สําหรับปฏิบัติหน้าที่ใน
สวนราชการ เชน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก แก้วน้ํา ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 55,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก  
- ศูนยเด็กเล็ก (อปท.จัดตั้งเอง) จํานวน  7 คน 
(จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ  7.37.- บาท  
จํานวน  260.- วัน   เป็นเงิน  13,500.- บาท   
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เด็กเล็ก ถึง นักเรียนชั้น ป.6  ของโรงเรียนวัดบางคาง (สพฐ.)  
จํานวน 22 คน  (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
อัตราคนละ 7.37.- บาท  จํานวน  260.- วัน   
เป็นเงิน 42,200.- บาท 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป***** 
     

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

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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งบเงินอุดหนุน รวม 88,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 88,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน
-  อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคางตําบลรอบเมือง  เพื่อสนับสนุน
   โครงการอาหารกลางวันสําหรับ เด็กเล็ก – นักเรียนชั้น ป.6 
   โรงเรียนวัดบางคาง จํานวน 22 คน  (จํานวนเด็ก ณ 
   วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  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 483,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  จัดสรรตัวละ 6 บาทตอปี เพื่อสํารวจสุนัขและแมว 
ทั่ังที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง (ธันวาคมและมิถุนายน) 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 5
****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ในการจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีดปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท 
จัดสรรตามจํานวนสุนัขและแมว ทั่ังที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
   หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6
****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****"     

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อทรายอะเบท หรือสารเคมี
ที่ใช้ในการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ฯลฯ 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71  ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

งบเงินอุดหนุน รวม 354,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 354,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาปวยการสําหรับ
นักบริบาลท้องถิ่นตําบลรอบเมือง  
-ถือปฏิบัติตาม...
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นคาใช้จายการดูแลสุนัขและแมว
ที่ศูนยพักพิงสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปราจีนบุรี
-  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด ปจ 0023.3/ว1934
   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
   หน้าที่ 72 ลําดับที่ 7
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขของ 
อบต.รอบเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ และภารกิจตาม
ความเหมาะสม หมูบ้านละ 20,000 บาท 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 72 ลําดับที่ 8
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 415,880 บาท

งบบุคลากร รวม 280,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก นักพัฒนาชุมชน  
จํานวน  1 อัตรา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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งบดําเนินงาน รวม 127,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห)    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการเชาบ้านของพนักงานสวยนท้องถิ่น 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
 ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตััังจายจากเงินรายได้*****

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  
     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมในการพัฒนาองคความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานของ อปท.  
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้สอยอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาใช้จายเพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลรอบ
เมือง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสงเสริมกิจกรรม
และให้ความรู้แกสภาเด็กและเยาวชนภายในตําบลรอบเมือง 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ชุด ตั้งซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

วันที่พิมพ : 11/9/2562  16:11:30 หน้า : 34/59



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,760,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,240,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 815,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 2 อัตรา ได้แก
-ผู้อํานวยการกองชาง     จํานวน  402,720.- บาท
-นายชางโยธา               จํานวน  413,160.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง  
จํานวน 1  ราย ตามคําสั่ง อบต. รอบเมือง  ที่  84/2559  
ลงวันที่  25 เมษายน 2559  เรื่อง ให้พนักงานสวนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ 
พร้อมเงินปรับปรุงคาจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยชางโยธา  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วันที่พิมพ : 11/9/2562  16:11:30 หน้า : 35/59



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่ม เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งบดําเนินงาน รวม 389,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 29,000 บาท

เพื่ัอจายเป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
จํานวน 12,000.-  บาท เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
  
2) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
จํานวน  17,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
อบต. และคาตอบแทนอื่น ๆ  ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาใช้จายในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาองคความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
อปท.ให้แก พนักงานสวนตําบล ของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
 ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ. 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง   
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

***คาใช้จายเพื่อการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน จํานวน 122,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประเมินผังเมืองรวมของ 
อบต.รอบเมือง ในเขตผังเมืองรวมเมืองปราจีนุบรี  ฯลฯ  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
   ปราจีนบุรี  ที่ ปจ 0022.02/ว 906 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2557
-ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน 
ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอสร้าง เชน สี แปรงทาสี ทินเนอร 
ตะปู ลวด ไม้อัด และวัสดุในการซอมแซมระบบประปา 
รวมทั้งวัสดุในการซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****   
     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
น้ํามันเบรก น้ํากลั่น หลอดไฟ ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แปนพิมพ เมาส  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 129,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีที
ยู (มีระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดตั้งพื้นหรือ
แขวน  ขนาด 36,000 บีทียู (มีระะบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 ตัว พร้อมติด
ตั้ง  ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซิ้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตัว 
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น) ขนาด     
จํานวน 2 ตัว  ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,683,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ได้แก ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  
     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน 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
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
(งานไฟฟาถนน) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการติดตั้งและซอมแซม
ระบบไฟฟาสาธารณะและคาตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน คาซอมบํารุง ครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา 
สวิสซไฟฟา ฟิวส ฯลฯ เพื่อติดตั้งและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ทุกหมูบ้าน
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
น้ํามันเบรค น้ํากลั่น นอตและสกรู ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานประปาภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานประปาภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 
ในการดําเนินการขยายเขตและติดตั้งประปา บริเวณหมูที่ 5 
บ้านมอญ ตําบลรอบเมือง
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 78 ลําดับที่ 15 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

อุดหนุนสํานักงานไฟฟาจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานไฟฟาจังหวัดปราจีนบุรี
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟาบริเวณพื้นที่ หมูที่ 1-9 
ตําบลรอบเมือง 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561  
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 6 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้ป*****
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,183,100 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป   
จํานวน  4  อัตรา  ได้แก
-  พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
เป็นเงิน  108,000.- บาท
-  พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3  อัตรา 
เป็นเงิน 324,000.-   บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ให้แกพนักงานจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558    
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

งบดําเนินงาน รวม 603,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น 
(งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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ค่าใช้สอย รวม 351,100 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 31,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดทําปายกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       

คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย ให้แกสํานักงานเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะเปียกครัวเรือน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําโครงการกําจัดขยะเปียกครัวเรือน (หมูบ้านนํารอง) 
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ตําบลรอบเมือง ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
น้ํามันเบรก นอตและสกรู ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกาย ในการกําจัดขยะมูล
ฝอย เชน รองเท้าบูต เสื้อกั๊ก ถุงมือ ฯลฯ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านนามอง จํานวน 90,000 บาท

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

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
  และหนังสือกรมสงเสรมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562          
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 82 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

***คาใช้จายเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว เชน การสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรี ในชุมชนและการพัฒนาสตรี
ด้านตาง ๆ ฯลฯ การสงเสริมตั้งศูนยให้การชวยเหลือสตรี  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  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
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบล ตามโครงการ
สงเสริมกลุมอาชีพให้แกประชาชนในตําบล  เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อยางยั่งยืน  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่  83 ลําดับที่ 7
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายในการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา นักเรียน เยาวชน  
และประชาชนภายในตําบลและระหวางตําบล 
เชน   ถ้วยรางวัล  กรรมการตัดสิน  คาเตรียมทีมในการแขงขัน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ในการสงเสริมการออกกําลังกาย 
ให้แก เยาวชนและประชาชนภายในตําบล 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางศาสนาและงานประเพณี
ท้องถิ่น เชน วันมาฆปูรมี  ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทง 
แหเทียนเข้าพรรษา ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 5
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****        

***คาใช้จายในการอบรมจริยธรรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม
สําหรับพนักงานสวนตําบล  คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. 
รวมทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่   
- ถือปฏิบัติตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
  ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
  เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2559
-ถือปฏิบยตััตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
  ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2557
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 7
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดทําโครงการแสงสีเสียง 
"เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" ประจําปี 2563 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 ปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว222 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนที่สุด
 ปจ 0023.3/ว1934 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 91 ลําดับที่ 11
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****    

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท

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

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษมรดกไทยฯ) จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดทําโครงการวันอนุรักษมรดกไทย  
เทิดไท้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2561    
- ถือปฏิบัติตามหนังสืออําเภอเมืองปราจีนบุรี ที่ ปจ 0118/ว 754 
  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 90 ลําดับที่ 9
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****       
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,333,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,333,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,333,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน 
หมูที่ 9 ตําบลรอบเมือง

จํานวน 464,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน หมูที่ 9  ตําบลรอบเมือง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 680 ตารางเมตร
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หน้าที่  114 ลําดับที่  89
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางทอระบายน้ํา ซอยโคกกะ
จะ-บัวลาย ซอย 2 บ้านโคกกะจะ หมูที่ 1 ตําบลรอบเมือง

จํานวน 1,666,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางทอระบายน้ํา ซอยโคกกะจะ-บัวลาย ซอย 2 
บ้านโคกกะจะ หมูที่ 1 ตําบลรอบเมือง 
ขนาดกว้างเฉลี่ย  5 เมตร  ยาว 176  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 880 ตารางเมตร 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  หน้าที่ 107 ลําดับที่  61
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
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โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองสารภี บ้านทาเรือ หมูที่ 4 
ตําบลรอบเมือง

จํานวน 403,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง 
สายเลียบคลองสารภี หมูที่ 4 บ้านทาเรือ  ตําบลรอบเมือง 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุคัดเลือกไมน้อยกวา 735 ลูกบาศกเมตร 
ถมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา 252 ลูกบาศกเมตร 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 
 ลําดับที่ 53
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป***** เป็นจํานวนเงิน 77,790.- บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** เป็นจํานวนเงิน 325,210.- บาท

โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลองขวางนอก (ฝ่งขวา) บ้านตึกปืน หมูที่ 2 
ตําบลรอบเมือง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายคลองขวาง
นอก (ฝ่งขวา) บ้านตึกปืน หมูที่ 2 ตําบลรอบเมือง 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 1,150  เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุคัดเลือกไมน้อยกวา 1,621 ลูกบาศกเมตร 
ถมดินลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา  966 ลูกบาศกเมตร 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 52
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

พื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบให้แกวิศวกรผู้ออกแบบสิ่งกอสร้าง 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

***คาใช้จายโครงการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจํา
ตําบลรอบเมือง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
และการรณรงคแก้ไขปญหาด้านการเกษตร และการเพิ่มความรู้
ให้แกเกษตรกรในด้านตางๆ ฯลฯ  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 146 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนศูนยข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง ในการดําเนินการผลิต
และพัฒนาเมล็ดพันธข้าว ที่มีคุณภาพให้แกเกษตรกรในชุมชน
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

     

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 327,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 327,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 327,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ถนน คู คลอง 
ทอระบายน้ํา ฯลฯ  
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างปา รักษน้ํา" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตอประชาชนในด้านการเกษตร การชลประทานและการบําบัดทุกข
บํารุงสุขแกประชาชน 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1442 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 150 ลําดับที่ 1
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

โครงการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านแบบจัดการน้ําตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) ระบบปิด

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ด้าน
แบบจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) 
  ระบบปิด ขนาด 1.5x1.5 เมตร คาใช้จายบอละ 3,000 บาท 
  จํานวน 9 บอ เป็นเงิน 27,000 บาท เพื่อประโยชนในการ
  กักเก็บน้ําใต้ดินภายในพื้นที่  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
 จังหวัดปราจีนบุรี ดวนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว222 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 150 ลําดับที่ 2
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  หน้าที่ 150 ลําดับที่ 3
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,256,890 บาท

งบกลาง รวม 9,256,890 บาท
งบกลาง รวม 9,256,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.รอบเมือง 
ให้แกสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 ตั้งจายในอัตราร้อยละ  5  ของคาจ้าง  จํานวน  12  คน  
 แยกเป็น 11  คน  เป็นเงิน  78,000.-  บาท
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****  
และ1 คน  เป็นเงิน   6,000.-  บาท  
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****      
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,498,000 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 824 คน
เป็นเงิน 541,500 บาทตอเดือน  รวมเป็นเงิน  6,498,000.- บาท  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2566
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 1  
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,545,600 บาท

เพื่อจายเป็นสวัสดิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
จํานวน 161 คน  เป็นเงิน 128,800 บาทตอเดือน  
รวมเป็นเงิน 1,545,600 บาท  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 
ลําดับที่ 2  
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****     
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายังชีพให้แกผู้ปวยโรคเอดสตามที่แพทย
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
จํานวน 4 คน  คนละ  500.- บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่  21 กุมภาพันธ 2562
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 
  ลําดับที่ 3 
*****ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*****
     

สํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีฉุกเฉินอันเกิดเกี่ยวกับสาธารณภัยตาง ๆ  
การปองกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย ฯลฯ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  เพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 667 
  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 
  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 
  ลําดับที่ 1 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบํานาญลูกจ้างประจํา จํานวน 127,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจ้างประจําที่เกษียฯอายุราชการ
จํานวน 1 ราย 
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 50,000 บาท

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

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง จํานวน 115,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การตั้งงบประมาณ
 ของ อปท เพื่อสมทบกองทุนฯ พ.ศ.2561 
-ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 2   
*****ตั้งจายจากเงินรายได้*****
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 212,530 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในอัตราร้อยละ 1
ของประมาณการรายรับ (ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ที่ มท 0808.5/ ว 2335 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
*****ตั้งจายจากเงินรายได้***** 
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