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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลรอบ มือง
อา ภอ มืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,753,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,900,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,263,800 บาท

รวม

2,398,320 บาท

จานวน

514,080 บาท

จานวน

42,120 บาท

จานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ นาย /รองนาย อบต.รอบ มือง
จานวน 3 อัตรา ได้แ
- นาย อบต.
ป็น งิน
244,800.-บาท
-รองนาย อบต. (2คน) ป็น งิน
269,280.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
อบต.รอบ มือง จานวน 3 อัตรา ได้แ
- นาย อบต. ป็น งิน 21,000.- บาท
- รองนาย อบต. ( 2 คน ) ป็น งิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษตาแ นงนาย /รองนาย
อบต.รอบ มือง จานวน 3 อัตรา ได้แ
- นาย อบต. ป็น งิน 21,000.- บาท
- รองนาย อบต. ( 2 คน ) ป็น งิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

86,400 บาท

จานวน

1,713,600 บาท

รวม

2,865,480 บาท

จานวน

2,253,480 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจาตาแ นงใ ้แ ลขานุ ารนาย
อบต.รอบ มือง จานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ มาชิ ภา อบต.รอบ มือง
จานวน 18 อัตรา และคาตอบแทน ลขานุ าร ภา อบต.รอบ มือง
จานวน 1 อัตรา ได้แ
- ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล
ป็น งิน 134,640.- บาท
- รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 110,160.- บาท
- มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตาบล
(16 อัตรา)
ป็น งิน 1,382,400.- บาท
- ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 86,400.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 6 อัตรา ได้แ
- ปลัดองค ารบริ าร วนตาบล ป็น งิน 470,280.-บาท
- ัว น้า านั ปลัด
ป็น งิน 382,560.-บาท
- นิติ ร
ป็น งิน 442,320.-บาท
- นั วิ คราะ นโยบายและแผน ป็น งิน 312,960.-บาท
- นั ทรัพยา รบุคคล
ป็น งิน 396,000.-บาท
- จ้าพนั งานธุร าร
ป็น งิน 249,360.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

จานวน

324,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนใ ้แ
พนั งาน วนตาบล จานวน 1 อัตรา ตามคา ั่ง
อบต.รอบ มืองที่ 84/2559 ลงวันที่ 25 มษายน 2559
รื่องใ ้พนั งาน วนตาบลได้รับ งินประจาตาแ นง
และคาตอบแทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตาแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้แ
พนั งาน วนตาบล จานวน 3 อัตรา ตามคา ั่ง
อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559 ลงวันที่ 25 มษายน 2559
รื่อง ใ ้พนั งาน วนตาบลได้รับ งินประจาตาแ นง
และคาตอบแทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 3 อัตรา ได้แ
- พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง พนั งานขับรถยนต
ป็น งิน 108,000.-บาท
- พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง นั ารภารโรง
ป็น งิน 108,000.-บาท
- พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง คนงานทั่วไป
ป็น งิน 108,000.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มตาง ๆ
ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

2,082,800 บาท

รวม

226,800 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น จานวน 40,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่น (งานบริ ารทั่วไป) ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) ประ ภทคาตอบแทนนั รียน นั ศึ ษาฝึ งาน
จานวน 10,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนนั รียน
นั ศึ ษาฝึ งานในชวงปิด ทอม รือวัน ยุด าร - อาทิตย
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3) ประ ภทคาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 5,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ
คณะ รรม ารจัดซื้อ จัดจ้าง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบลและลู จ้างประจา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ าร ชาบ้านของพนั งาน วนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

89,800 บาท

รวม

1,320,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

7,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น
คณะผู้บริ ารและผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ข้าป นัง ือ าจัดปลว
และคาจ้าง มาบริ าร คาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ อปท.
ใ ้แ ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร
และพนั งานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ ารพื้นที่ ็บข้อมูลระบบ ารบรรณอิ ล็ ทรอนิ
พื่อจาย ป็นคาบริ ารพื้นที่ ็บข้อมูลระบบ ารบรรณอิ ล็ ทรอนิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พื่อใช้ า รับ าร รับ- ง
งาน ารบรรณขององค ารบริ าร วนตาบลรอบ มือง
รวม ับ นวยงานองค รป ครอง วนท้องถิ่น จัง วัดปราจีนบุรี
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คาวาร าร นัง ือพิมพรายวัน ราย ัปดา และ อ ารทางวิชา าร ฯลฯ

จานวน

33,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวาร าร นัง ือพิมพรายวัน ราย ัปดา
และ อ ารทางวิชา าร ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายดังนี้
1) คารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
รณีตรวจ ยี่ยม รือตรวจ ารปฏิบัติราช าร ป็น งิน 10,000.- บาท
พื่อจาย ป็นคาอา าร คา ครื่องดื่ม คาของขวัญที่ ี่ยว นื่อง
ใน าร ลี้ยงรับรองและคาใช้จายอื่นๆ ที่จา ป็น
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร
รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ ารแตงตั้งตาม ฎ มาย
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย ฯลฯ
ป็น งิน 10,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร
ครื่องดื่มตาง ๆ ฯลฯ า รับผู้ ข้ารวมประชุม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3) คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานตาง ๆ ซึ่ง ป็นวัน าคัญ
ของทางราช าร ชน วันพอแ งชาติ วันปิยม าราช
วันท้องถิ่นไทย วัน ด็ แ งชาติ ฯลฯ ป็น งิน 80,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จาย ารจัด ิจ รรมและโครง ารใน ารป ปอง ถาบัน าคัญของชาติ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาดา นินงานโครง ารป ปอง ถาบัน าคัญของชาติ
โดย ฉพาะ ถาบันพระม า ษัตริยอัน ป็นศูนยรวมแ งชาติ
และความ ามัคคี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท. 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 ร ฎาคม 2557
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จาย ารจัดโครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารจัดโครง ารฝึ อบรมและศึ ษา
ดูงานของพนั งาน มาชิ ภา อบต.รอบ มือง ผู้นาชุมชน
ลุมอาชีพ ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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***คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง าร ฉลิมพระ ียรติฯ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง าร
ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดีศรี ินทร
ม าวชิราลง รณ ม ิศรภูมิพลราชวราง ูร ิติ ิริ มบูรณอดุลย ดช
ยามินทราธิ บศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิร ล้า จ้าอยู ัว
และ ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั ษณ พระบรมราชินี
ฉลิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลย ดช
ม ิตลาธิ บศรรามาธิบดี จั รีนฤบดินทร ยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร และ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปี ลวง
- ถือปฏิบัติตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย ระ ช้าดอ ไม้และพวงมาลา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย
ระ ช้าดอ ไม้และพวงมาลา ฯลฯ า รับพิธี ารวัน าคัญ
ตาง ๆ ตามวาระและโอ า ที่จา ป็น และมีความ าคัญ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0407/ว 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิ ายน 2530
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 9/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

***คาใช้จายใน ารจัดทาแนว ขต ารป ครองของ อปท.(ตรวจ อบที่ าธารณ
ประโยชน)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมใน ารรังวัดที่ าธารณประโยชน
ภายในตาบล และ าคาพิ ัดแนว ขต ารป ครอง ฯลฯ
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 60 ลาดับที่ 4
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารดา นิน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น
รือผู้บริ ารท้องถิ่น ( รณีครบวาระ ยุบ ภา รณีแทน
ตาแ นงที่วาง และ รณีคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง ั่ง
ใ ้มี าร ลือ ตั้งใ ม)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 รวมทั้ง าร
ประชา ัมพันธรณรงค รือ ารใ ้ข้อมูลขาว าร
แประชาชนทราบถึง ิทธิและ น้าที่ และ ารมี วนรวม
ทาง าร มืองใน าร ลือ ตั้ง ภาผู้แทนราษฎร
และ รือ มาชิ วุฒิ ภาตามความ มาะ ม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 60 ลาดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 10/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และ
คาใช้จายอื่น ๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนาของพนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง คณะผู้บริ าร
และ มาชิ ภา
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ ชน คาซอมแซมทรัพย ิน คาบารุงรั ษาทรัพย ิน า รับครุภัณฑ
ตาง ๆ ของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ ปา า ดิน อ มึ แฟม ฯลฯ
า รับปฏิบัติ น้าที่ใน วนราช ารของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ า รับปฏิบัติ น้าที่ใน วน
ราช ารของ อบต. ชน แปรง ไม้ วาด บู ผงซั ฟอ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 11/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

316,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

จานวน

34,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตาง ๆ ชน แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน
น้ามัน บรค น้า ลั่น นอตและ รู ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ปฏิบัติงานใน น้าที่ของ
อบต. ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล
ตลับผง มึ แปนพิมพ มา ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับที่ทา าร องค ารบริ าร วนตาบล
และที่ ป็นทรัพย ินอื่นของ อบต. และไฟฟาที่ าธารณะประโยชน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
และที่ ป็นทรัพย ินอื่นของ อบต.และในที่ าธารณะ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ ารโทรศัพท
พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบล
และ านั งานอื่น ๆ ของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 12/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,523,500 บาท

รวม

923,500 บาท

จานวน

3,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยา ร คา ชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต (Internet)
คา ชา Server คาจดทะ บียน โด มน นม (go.th) คา ชาใช้
ครือขายและบริ ารผานระบบดาว ทียมไอพี ตาร
และคา ื่อ ารอื่น ๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
อุป รณอานบัตร (Smart Card Reader)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณอานบัตรแบบ อน ประ งค
(Smart Card Reader) พื่อใช้ า รับ ารลงทะ บียนและยื่น
คาร้องขอรับ งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ บี้ยคนพิ าร และ บี้ย ง คราะ
ผู้ปวย อด โดยย ลิ า นา อ าร ฯลฯ จัดซื้อตามราคา ลาง
ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/
ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 27 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 157
ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 13/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง คลื่อนที่แบบลา จูง

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องขยาย ียง คลื่อนที่แบบลา จูง
จานวน 1 ชุด ป็นจานวน งิน 20,000.- บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 157 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจัดซื้อและติดตั้ง ล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิด ครือขาย

จานวน

300,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อและติดตั้ง ล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)
ชนิด ครือขาย แบบมุมมองคงที พร้อมอุป รณติดตั้ง จุดควบคุม
ที่ทา ารองค ารบริ าร วนตาบลรอบ มือง ( ณฑราคา ลาง
และคุณลั ษณะพื้นฐานของระบบ ล้องโทรทัศนวงจรปิด
ฉบับ ดือนตุลาคม 2561 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
และรายละ อียดตามที่ อบต.รอบ มือง า นด)
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจัดซื้อและติดตั้งระบบ ครื่อง ียงภายใน ้องประชุม อบต.รอบ มือง

จานวน

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อและติดตั้งระบบ ครื่อง ียงภายใน ้องประชุม
อบต.รอบ มือง ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 14
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงครุภัณฑตางๆ
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
***คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ ฯลฯ
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 14/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

โครง าร อ ร้างรั้ว ที่ทา าร อบต.รอบ มือง
พื่อจาย ป็นคาโครง าร อ ร้างรั้ว ที่ทา าร อบต.รอบ มือง
ขนาดยาว 108 มตร ูง 2 มตร
พื่อ ั้นอาณา ขต ถานที่ราช าร และ พื่อความปลอดภัย
ของทรัพย ินของทางราช าร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 61 ลาดับที่ 10
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

จานวน

500,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,294,840 บาท

รวม

1,802,040 บาท

รวม

1,802,040 บาท

จานวน

1,075,860 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ รือ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล
รือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและ รือ ิ่ง อ ร้าง ชน คาจ้างบริ าร ารจัด าร
ระบบตาง ๆ คาจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง
พื่อ ป็นผู้ดา นิน าร ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ าร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60 ลาดับที่ 6
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 3 อัตรา ได้แ
- ผู้อานวย าร องคลัง จานวน 422,640.-บาท
- นั วิชา ารคลัง
จานวน 355,320.-บาท
- จ้าพนั งานพั ดุ
จานวน 297,900.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 15/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

จานวน

524,760 บาท

จานวน

142,680 บาท

จานวน

16,740 บาท

พื่อจายใ ้แ พนั งาน วนท้องถิ่น ที่ได้รับ งินประจาตาแ นง
จานวน 1 อัตรา ตามคา ั่ง อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559
ลงวันที่ 25 มษายน 2559 รื่องใ ้พนั งาน วนตาบล
ได้รับ งินประจาตาแ นงและคาตอบแทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจ้างลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็นคาจ้างประจา พร้อม งินปรับปรุงคาจ้าง
จานวน 2 อัตรา ได้แ
- จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 266,760.-บาท
- นั วิชา ารจัด ็บรายได้
จานวน 258,000.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
จานวน 1 อัตรา ได้แ
-พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
จานวน 142,680.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 16/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

429,800 บาท

รวม

39,800 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,800 บาท

1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อปท.
จานวน 20,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่น (งานบริ ารงานคลัง)
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) ประ ภทคาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 5,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ
คณะ รรม ารจัดซื้อ จัดจ้าง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบลและลู จ้างประจา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
และผู้มี ิทธิได้รับ งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
ของบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 17/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคา ข้าป นัง ือ คาบริ ารตาง ๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ อปท.
ใ ้แ ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร และพนั งานของ
อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระ งม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
โครง ารจัดทาภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง
พื่อจาย ป็นคาโครง ารจัดทาภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง
และจัดทา ื่อประชา ัมพันธ ี่ยว ับภาษีที่ดินและ ิ่งปลู ร้าง
รวมถึงคาจัดทา รือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 18/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

63,000 บาท

รวม

63,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ตาง ๆ
ชน ระดาษ แฟม ปา า ดิน อ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล
ตลับผง มึ แปนพิมพ มา ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ้าอี้ า รับผู้มาติดตอราช าร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ า รับรองรับผู้มาติดตองานราช าร
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
คาจัดซื้อ ล้อง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละ อียด 21 ล้านพิ ซลขึ้นไป จานวน 1 ตัว
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 19/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,582,600 บาท

รวม

384,600 บาท

รวม

384,600 บาท

จานวน

264,600 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****"
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือน จานวน 1 อัตรา ได้แ
ตาแ นง จ้าพนั งานปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา ได้แ ตาแ นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด บา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ
งิน พิ่มตาง ๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 20/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อปท.
จานวน 10,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่น (งานปอง ันภัยฝายพล รือนและระงับอัคคีภัย)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) คาตอบแทนอา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.)
จานวน 50,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ
อปพร. ต.รอบ มือง ที่ปฏิบัติงาน ารปอง ันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนนในชวงอยูจุดตรวจ ทศ าล วัน าคัญตางๆ ของทางราช าร
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
1346 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และ นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4
/ว1464 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 66
ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3) คาตอบแทน า รับผู้ปฏิบัติงาน รือชวย ลือผู้ประ บ าธารณภัย
จานวน 20,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ อปพร.
นวย ู้ชีพ ู้ภัย ฯลฯ ในตาบลรอบ มือง
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

รวม

506,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

น้า : 21/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

ค่าใช้สอย

รวม

220,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

***คาใช้จาย พื่อจัดทาโครง ารปอง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล จานวน
าคัญ

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
อปท. ใ ้แ ข้าราช ารและพนั งานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารอบรมอา า มัครปอง ันภัยฝายพล รือน (อปพร.) และอา า
มัคร ู้ชีพ ู้ภัย (OTOS) ในพืน้ ที่ตาบลรอบ มือง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝึ จัดอบรมประชาชนในตาบลตามนโยบาย
ของรัฐบาล
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารปอง ัน และลดอุบัติ ตุทางถนน
ในชวง ทศ าล าคัญ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
นัง ือ รม ง ริมฯ ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1464
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 66 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 22/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

***คาใช้จาย พื่อดา นินโครง ารปอง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด ในรูปแบบ
ตาง ๆ

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

206,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อดา นินโครง ารปอง ัน และแ ้ไขปญ า
ยา พติดในรูปแบบตาง ๆ ชน ารประชา ัมพันธ ารแ ้ไข
ปญ ายา พติดในชุมชน าร นับ นุน ารบาบัดรั ษาและ
ฟื้นฟู ภาพราง าย และอบรมคณะ รรม ารและ จ้า น้าที่
ของศูนยประ านงาน ตอ ู้ พื่อ อาชนะยา พติด ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น
ดวนมา ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 66 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตาม
ป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง
-คาจัดซื้อวั ดุใน ารซอมแซมยานพา นะ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุใน ารซอมแซมยานพา นะ ใ ้ ามารถ
ใช้ได้ตามป ติ ป็นจานวน งิน 10,000.- บาท
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
-คาจัดซื้อไฟไซ รน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อไฟไซ รน ขนาด 48 นิ้ว พร้อม ียง ตือนภัย
จานวน 1 ชุด ป็นจานวน งิน 18,000.- บาท
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

80,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

38,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล น้ามัน
ครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดปฏิบัติ ารและอุป รณ ารปฏิบัติ น้าที่ ของ
อปพร.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ดังนี้
- คาจัดซื้อ าย งน้าดับ พลิง ป็น งิน 28,000.- บาท ใน ารจัดซื้อ
ายดับ พลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 มตร และ ขนาด 1.5 นิ้ว
ยาว 30 มตร ข้อตอทอง ลือง จานวน 2 ้น
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
- ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 157 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
- คาจัดซื้อถังดับ พลิง ป็น งิน 10,000.- บาท ใน ารจัดซื้อ
วั ดุดับ พลิง า รับผู้ปฏิบัติ น้าที่ชวย ลือผู้ประ บภัย
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
- คาจัดซื้อชุดควบคุม ารดับ พลิง ป็น งิน 20,000.- บาท ใน ารจัดซื้อ
ชุดควบคุม ารดับ พลิง น้า า ดับ พลิง ,รอง ท้าดับ พลิง ฯลฯ
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

617,000 บาท

รวม

617,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ านั งาน
คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร ( านั งาน)
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร (จอแ ดงภาพไมน้อย วา 19 นิ้ว)
จานวน 1 ครื่อง ตัังซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม 2562
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
โครง ารจัดซื้อและติดตั้ง ล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิด ครือชาย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อและติดตั้ง ล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ชนิด ครือ
ขาย แบบมุมมองคงที พร้อมอุป รณติดตั้ง จุดควบคุมบริ วณศูนย าร รียน
รู้ มูที่ 8 (รายละ อียดตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานของระบบ
ล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับ ดือนตุลาคม 2561 และรายละ อียดตามที่ อบต
.รอบ มือง า นด)
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ
พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

75,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

รวม

843,450 บาท

รวม

576,960 บาท

รวม

576,960 บาท

จานวน

393,600 บาท

จานวน

42,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งิน
- อุด นุนอา ภอ มืองปราจีนบุรี พื่อจัดทาโครง ารปอง ัน
และแ ้ไขปญ ายา พติดอา ภอ มืองปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6//ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 67 ลาดับที่ 8
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือน ตาแ นง ผู้อานวย าร อง ารศึ ษา
จานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตาแ นง
พื่อจายใ ้แ พนั งาน วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตาแ นง
จานวน 1 อัตรา ตามคา ั่ง อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559
ลงวันที่ 25 มษายน 2559 รื่องใ ้พนั งาน วนตาบล
ได้รับ งินประจาตาแ นงและคาตอบแทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

117,360 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม

158,490 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

รวม

79,110 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาแ นง
ผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ) จานวน 1 อัตรา จานวน 112,800.- บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
และ จานวน 4,560.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น
(งานระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารจัดทาปายประชา ัมพันธ
ประ าศรับ มัครนั รียน ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาใช้จายใน ารฝึ อบรม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

11,900 บาท

จานวน

34,300 บาท

พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแล ด็ (ทั ษะ) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)
ใ ้แ ด็ ศูนย ด็ ล็ อบต.รอบ มือง จานวน 7 คน
(จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ 1,700- บาท
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 69 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
***คาจ้าง มาจัดทาอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ้แ ด็ ล็ ของศูนย ด็ ล็
อบต.รอบ มือง จานวน 7 คน (จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อัตราคนละ 20.- บาท/วัน จานวน 245 วัน
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 69 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
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***คาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศูนยพัฒนา ด็ ล็

จานวน

7,910 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

76,380 บาท

จานวน

4,680 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา (คา นัง ือ รียน
อุป รณ าร รียน คา ครื่องแบบนั รียนและคา ิจ รรม
พัฒนาผู้ รียน) ใ ้แ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.รอบ มือง
จานวน 7 คน (จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อัตราคนละ 1,130 บาท
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 69 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ ตาง ๆ
ชน ระดาษ ปา า ดิน อ แฟม ฯลฯ า รับปฏิบัติ น้าที่
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

วั ดุไฟฟาและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟา ชน ลอดไฟฟา ายไฟฟา ฟิว ฯลฯ
ใน ารซอมแซมไฟฟาภายในอาคารศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.รอบ มือง
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุงานบ้านงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตาง ๆ า รับปฏิบัติ น้าที่ใน
วนราช าร ชน ไม้ วาด แปรง ผงซั ฟอ แ ้วน้า ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 29/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:29

คาอา าร ริม (นม)

จานวน

55,700 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้แ
- ศูนย ด็ ล็ (อปท.จัดตั้ง อง) จานวน 7 คน
(จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ 7.37.- บาท
จานวน 260.- วัน ป็น งิน 13,500.- บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ด็ ล็ ถึง นั รียนชั้น ป.6 ของโรง รียนวัดบางคาง ( พฐ.)
จานวน 22 คน (จานวน ด็ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
อัตราคนละ 7.37.- บาท จานวน 260.- วัน
ป็น งิน 42,200.- บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 69 ลาดับที่ 4
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

88,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

88,000 บาท

จานวน

88,000 บาท

รวม

483,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

129,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

54,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
พื่อจาย ป็น งิน
- อุด นุนโรง รียนวัดบางคางตาบลรอบ มือง พื่อ นับ นุน
โครง ารอา าร ลางวัน า รับ ด็ ล็ – นั รียนชั้น ป.6
โรง รียนวัดบางคาง จานวน 22 คน (จานวน ด็ ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ 20.- บาท
จานวน 200 วัน
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 69 ลาดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน าร ารวจข้อมูลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ารวจข้อมูลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตว
ตามโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศา ตรจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ
จ้าฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี รมพระศรี วางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จัด รรตัวละ 6 บาทตอปี พื่อ ารวจ ุนัขและแมว
ทั่ังที่มี จ้าของและไมมี จ้าของ ปีละ 2 ครั้ง (ธันวาคมและมิถุนายน)
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72 ลาดับที่ 5
****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัข

จานวน

45,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

354,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

354,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ปนคาใช้จายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศา ตรจารย ดร.
ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟาจุฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี
รมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี ใน ารจัดซื้อวัคซีนและ
อุป รณใน ารฉีดปอง ัน และควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท
จัด รรตามจานวน ุนัขและแมว ทั่ังที่มี จ้าของและไมมี จ้าของ
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 72 ลาดับที่ 6
****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****"
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อทรายอะ บท รือ าร คมี
ที่ใช้ใน ารพน มอ ควัน าจัดยุงลาย ฯลฯ
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 71 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุน พื่อ นับ นุนคาปวย าร า รับนั บริบาลท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนงบประมาณ พื่อ นับ นุนคาปวย าร า รับ
นั บริบาลท้องถิ่นตาบลรอบ มือง
-ถือปฏิบัติตาม...
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****

น้า : 32/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:30

อุด นุน านั งานปศุ ัตวจัง วัดปราจีนบุรี

จานวน

30,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

รวม

415,880 บาท

รวม

280,080 บาท

รวม

280,080 บาท

จานวน

280,080 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิษ ุนัขบ้า พื่อ ป็นคาใช้จาย ารดูแล ุนัขและแมว
ที่ศูนยพั พิง ุนัขและแมวจรจัดจัง วัดปราจีนบุรี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ปจ 0023.3/ว1934
ลงวันที่ 4 ร ฎาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 72 ลาดับที่ 7
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุขของ
อบต.รอบ มือง ใน ารขับ คลื่อนโครง ารพระราชดาริ
ด้าน าธารณ ุขใน ิจ รรมตาง ๆ และภาร ิจตาม
ความ มาะ ม มูบ้านละ 20,000 บาท
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 72 ลาดับที่ 8
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อม งินปรับปรุง งิน ดือน ได้แ นั พัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบดาเนินงาน

รวม

127,800 บาท

รวม

57,800 บาท

จานวน

5,000 บาท

คา ชาบ้าน

จานวน

48,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาชวย ลือ าร ชาบ้านของพนั งาน วยนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตัังจายจา งินรายได้*****
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

4,800 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น (งานบริ ารทั่วไป ี่ยว
ับ ังคม ง คราะ ) ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมใน ารพัฒนาองคความรู้
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ อปท. ใ ้แ ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น
ข้าราช าร และพนั งานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

10,000 บาท

คาใช้จาย พื่อดา นินงานโครง าร ง ริม ิจ รรม ภา ด็ และ ยาวชนตาบลรอบ จานวน
มือง

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้ อยอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน วนตาบล ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ง ริม ิจ รรม
และใ ้ความรู้แ ภา ด็ และ ยาวชนภายในตาบลรอบ มือง
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน

รวม

8,000 บาท

รวม

8,000 บาท

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink จานวน
Tank Printer)

8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้ง
ถัง มึ พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 ชุด ตั้งซื้อตาม ณฑราคา
ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

1,760,140 บาท

รวม

1,240,440 บาท

รวม

1,240,440 บาท

จานวน

815,880 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

214,560 บาท

จานวน

144,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล
พร้อมปรับปรุง งิน ดือน จานวน 2 อัตรา ได้แ
-ผู้อานวย าร องชาง จานวน 402,720.- บาท
-นายชางโยธา
จานวน 413,160.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งินประจาตาแ นง
พื่อจายใ ้แ พนั งาน วนท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจาตาแ นง
จานวน 1 ราย ตามคา ั่ง อบต. รอบ มือง ที่ 84/2559
ลงวันที่ 25 มษายน 2559 รื่อง ใ ้พนั งาน วนตาบล
ได้รับ งินประจาตาแ นงและคาตอบแทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจ้างลู จ้างประจา
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ ลู จ้างประจา ตาแ นง จ้าพนั งานธุร าร
พร้อม งินปรับปรุงคาจ้าง จานวน 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตาแ นง ผู้ชวยชางโยธา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

389,800 บาท

รวม

47,800 บาท

จานวน

29,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่ม ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่ัอจาย ป็น
1) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อปท.
จานวน 12,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่น (งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ค ะและชุมชน)
ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) คาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 17,000.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ
คณะ รรม ารตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
า รับพนั งาน วนตาบลและลู จ้างประจา
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จานวน

8,800 บาท

รวม

252,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่จา ป็น า รับ ารปฏิบัติ น้าที่ของ
อบต. และคาตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารฝึ อบรม
พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
อปท.ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน ารฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

122,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของ
พนั งาน วนตาบล และพนั งานจ้าง
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 59 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จาย พื่อ ารวางผัง มืองและปรับปรุงผัง มืองรวมของชุมชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารประ มินผัง มืองรวมของ
อบต.รอบ มือง ใน ขตผัง มืองรวม มืองปราจีนุบรี ฯลฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งานโยธาธิ ารและผัง มืองจัง วัด
ปราจีนบุรี ที่ ปจ 0022.02/ว 906 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
-ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 75 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอมแซมทรัพย ิน
ครุภัณฑตาง ๆ คาบารุงรั ษาทรัพย ิน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ านั
งาน ชน ปา า ดิน อ ระดาษ แฟม ฯลฯ
ในงานราช ารของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

รวม

90,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

า รับปฏิบัติ น้าที่

วั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้าง ชน ี แปรงทา ี ทิน นอร
ตะปู ลวด ไม้อัด และวั ดุใน ารซอมแซมระบบประปา
รวมทั้งวั ดุใน ารซอมแซมที่อยูอาศัยใ ้ ับประชาชนผู้ยา ไร้
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตาง ๆ ชน แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน
น้ามัน บร น้า ลั่น ลอดไฟ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน อุป รณบันทึ ข้อมูล
ตลับผง มึ แปนพิมพ มา ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบลงทุน

รวม

129,900 บาท

รวม

129,900 บาท

คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบแย วนชนิดตั้งพื้น รือแขวน ขนาด 36,000 บีที จานวน
ยู (มีระบบฟอ อา าศ)

47,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศแบบแย วนชนิดติดตั้งพื้น รือ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู (มีระะบบฟอ อา าศ) จานวน 1 ตัว พร้อมติด
ตั้ง ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ านั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวาคม 2561
คาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน

จานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซิ้อตู้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 2 ตัว
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 4 ลิ้นชั

จานวน

7,900 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 4 ลิ้นชั จานวน 1 ตู้
ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น)

จานวน

4,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น) ขนาด
จานวน 2 ตัว ตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
***คาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 ครื่อง
ตั้งซื้อตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จานวน

30,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,683,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

108,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

รวม

163,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1
อัตรา ได้แ ตาแ นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด บา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่มตาง ๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น
(งานไฟฟาถนน)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารติดตั้งและซอมแซม
ระบบไฟฟา าธารณะและคาตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ชน คาซอมบารุง ครุภัณฑตาง ๆ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ ชน ลอดไฟฟา
วิ ซไฟฟา ฟิว ฯลฯ พื่อติดตั้งและซอมแซมไฟฟา าธารณะ
ทุ มูบ้าน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตาง ๆ ชน แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน
น้ามัน บรค น้า ลั่น นอตและ รู ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล
น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,300,000 บาท

อุด นุน านั งานประปาภูมิภาคจัง วัดปราจีนบุรี

จานวน

800,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน านั งานประปาภูมิภาคจัง วัดปราจีนบุรี
ใน ารดา นิน ารขยาย ขตและติดตั้งประปา บริ วณ มูที่ 5
บ้านมอญ ตาบลรอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 78 ลาดับที่ 15
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
อุด นุน านั งานไฟฟาจัง วัดปราจีนบุรี

จานวน

500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งินอุด นุน วนราช าร

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน านั งานไฟฟาจัง วัดปราจีนบุรี
ใน ารดา นิน ารขยาย ขตไฟฟาบริ วณพื้นที่ มูที่ 1-9
ตาบลรอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง มาดไทยวาด้วย งินอุด นุน
ของ อปท. พ.ศ.2559 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ิง าคม 2561
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 77 ลาดับที่ 6
*****ตั้งจายจา งินรายได้ป*****

น้า : 44/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:30

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

รวม

1,183,100 บาท

รวม

480,000 บาท

รวม

480,000 บาท

จานวน

432,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

รวม

603,100 บาท

รวม

12,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา ได้แ
- พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด ลาง
ป็น งิน 108,000.- บาท
- พนั งานจ้างทั่วไป ตาแ นง คนงานประจารถขยะ จานวน 3 อัตรา
ป็น งิน 324,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตาง ๆ ใ ้แ พนั งานจ้างที่มี ิทธิ
ได้รับ งิน พิ่มตาง ๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินรางวัลประจาปีแ พนั งาน วนท้องถิ่น
(งาน าจัดขยะมูลฝอยและ ิ่งปฏิ ูล)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าใช้สอย

รวม

351,100 บาท

จานวน

31,100 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารจัดทาปาย าจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ ารที่ทิ้งขยะมูลฝอย
พื่อจาย ป็นคาบริ ารที่ทิ้งขยะมูลฝอย ใ ้แ านั งาน ทศบาล
มืองปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร าจัดขยะ ปีย ครัว รือน
พื่อจาย ป็นคาจัดทาโครง าร าจัดขยะ ปีย ครัว รือน ( มูบ้านนารอง)
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและ ป็นระ บียบ รียบร้อย
ของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบารุงรั ษาทรัพย ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ตาบลรอบ มือง ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุยานพา นะและขน ง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุตาง ๆ ชน แบต ตอรี่ ยางนอ ยางใน
น้ามัน บร นอตและ รู ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ามันดี ซล
น้ามัน ครื่อง ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ใน าร าจัดขยะมูล
ฝอย ชน รอง ท้าบูต ื้อ ั๊ ถุงมือ ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายโครง ารถนน ะอาด น้าบ้านนามอง
พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารปรับปรุงภูมิทัศน รั ษาความ ะอาด
และความ ป็นระ บียบ รียบร้อยภายในชุมชน
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 82 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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***คาใช้จายใน ารจัดทาและประ านแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

พื่อนาข้อมูลมาประ อบ ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยประชาชนมี วนรวมใน ารแ ดงความคิด ็น
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด
ที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
และ นัง ือ รม ง รม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 82 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จาย พื่อดา นินโครง าร ิจ รรมด้าน ารพัฒนา ตรีและครอบครัว
พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ิจ รรมด้าน ารพัฒนา ตรีและครอบ
ครัว ชน าร ง ริมภาวะผู้นาแ ตรี ในชุมชนและ ารพัฒนา ตรี
ด้านตาง ๆ ฯลฯ าร ง ริมตั้งศูนยใ ้ ารชวย ลือ ตรี
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0803.2/ว 2550
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 82 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุน ลุมอาชีพภายในตาบล
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ลุมอาชีพภายในตาบล ตามโครง าร
ง ริม ลุมอาชีพใ ้แ ประชาชนในตาบล พื่อใ ้ประชาชน
มีรายได้ พียงพอตอ ารดารงชีวิตและ ามารถพึ่งพาตน อง
ได้อยางยั่งยืน
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 83 ลาดับที่ 7
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารแขงขัน ีฬา นั รียน ยาวชน
และประชาชนภายในตาบลและระ วางตาบล
ชน ถ้วยรางวัล รรม ารตัด ิน คา ตรียมทีมใน ารแขงขัน
คาอา ารและ ครื่องดื่ม ฯลฯ
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 88 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณ ีฬา ใน าร ง ริม ารออ าลัง าย
ใ ้แ ยาวชนและประชาชนภายในตาบล
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 88 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมทางศา นาและงานประ พณีท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมทางศา นาและงานประ พณี
ท้องถิ่น ชน วันมาฆปูรมี ประ พณี ง รานต ลอย ระทง
แ ทียน ข้าพรรษา ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 89 ลาดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารอบรมจริยธรรม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารอบรมจริยธรรม
า รับพนั งาน วนตาบล คณะผู้บริ ารและ มาชิ อบต.
รวมทั้ง ยาวชนและประชาชนในพื้นที่
- ถือปฏิบัติตามระ บียบวาด้วย าร บิ จายคาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬา และ าร งนั ีฬา
ข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559
-ถือปฏิบยตััตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 90 ลาดับที่ 7
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนที่ทา ารป ครองจัง วัดปราจีนบุรี
พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารจัดทาโครง ารแ ง ี ียง
" จ้าพระยาอภัยภู บศร" ประจาปี 2563
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน ง ริม ารป ครองท้องถิ่นจัง วัด
ปราจีนบุรี ดวนที่ ุด ที่ ปจ 0023.3/ว222
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และถือปฏิบัติตาม นัง ือ ดวนที่ ุด
ปจ 0023.3/ว1934 ลงวันที่ 4 ร ฎาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 91 ลาดับที่ 11
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
อุด นุนวัฒนธรรมจัง วัดปราจีนบุรี
พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารจัดทาโครง าร ิจ รรม ทศ าลวันมาฆปูรมี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 89 ลาดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
อุด นุนวัฒนธรรมจัง วัดปราจีนบุรี(โครง ารวันอนุรั ษมรด ไทยฯ)
พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารจัดทาโครง ารวันอนุรั ษมรด ไทย
ทิดไท้ ม ด็จพระ นิษฐาธิราช จ้า รม ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
ยามบรมราช ุมารี นื่องในโอ า วันคล้ายวันพระราช มภพ
2 มษายน 2561
- ถือปฏิบัติตาม นัง ืออา ภอ มืองปราจีนบุรี ที่ ปจ 0118/ว 754
ลงวันที่ 16 ิง าคม 2559
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 90 ลาดับที่ 9
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 51/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:30

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

3,333,000 บาท

รวม

3,333,000 บาท

รวม

3,333,000 บาท

โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ จา ะพานดั ลอบ บ้านชลประทาน จานวน
มูที่ 9 ตาบลรอบ มือง

464,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตามโครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
จา ะพานดั ลอบ บ้านชลประทาน มูที่ 9 ตาบลรอบ มือง
ขนาด ว้าง 4 มตร ยาว 170 มตร นา 0.15 มตร
รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 680 ตาราง มตร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 114 ลาดับที่ 89
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
โครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ พร้อมวางทอระบายน้า ซอยโค ะ
จะ-บัวลาย ซอย 2 บ้านโค ะจะ มูที่ 1 ตาบลรอบ มือง
พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตามโครง ารซอม ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
พร้อมวางทอระบายน้า ซอยโค ะจะ-บัวลาย ซอย 2
บ้านโค ะจะ มูที่ 1 ตาบลรอบ มือง
ขนาด ว้าง ฉลี่ย 5 มตร ยาว 176 มตร นา ฉลี่ย 0.15 มตร
พร้อมวางทอระบายน้าขนาด ้นผานศูนย ลาง 0.60 มตร
รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 880 ตาราง มตร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 107 ลาดับที่ 61
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****

จานวน

1,666,000 บาท
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โครง าร ริมขยายถนนดินลู รัง าย ลียบคลอง ารภี บ้านทา รือ มูที่ 4
ตาบลรอบ มือง

จานวน

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตามโครง าร ริมขยายถนนดินลู รัง
าย ลียบคลอง ารภี มูที่ 4 บ้านทา รือ ตาบลรอบ มือง
ขนาด ว้าง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 300 มตร ูง ฉลี่ย 0.50 มตร
รือคิด ป็นปริมาณวั ดุคัด ลือ ไมน้อย วา 735 ลู บาศ มตร
ถมดินลู รัง ว้าง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 300 มตร ูง ฉลี่ย 0.20 มตร
รือคิด ป็นปริมาณดินลู รังไมน้อย วา 252 ลู บาศ มตร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 53
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป***** ป็นจานวน งิน 77,790.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้***** ป็นจานวน งิน 325,210.- บาท
โครง าร ริมถนนด้วยดินลู รัง ายคลองขวางนอ (ฝ่งขวา) บ้านตึ ปืน มูที่ 2 จานวน
ตาบลรอบ มือง

403,000 บาท

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตามโครง าร ริมถนนด้วยดินลู รัง ายคลองขวาง
นอ (ฝ่งขวา) บ้านตึ ปืน มูที่ 2 ตาบลรอบ มือง
ขนาด ว้าง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 1,150 มตร ูง ฉลี่ย 0.30 มตร
รือคิด ป็นปริมาณวั ดุคัด ลือ ไมน้อย วา 1,621 ลู บาศ มตร
ถมดินลงลู รัง ว้าง ฉลี่ย 4 มตร ยาว 1,150 มตร ูง ฉลี่ย 0.20 มตร
รือคิด ป็นปริมาณดินลู รังไมน้อย วา 966 ลู บาศ มตร
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 105
ลาดับที่ 52
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จานวน

200,000 บาท
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คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อ จานวน
ใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาออ แบบใ ้แ วิศว รผู้ออ แบบ ิ่ง อ ร้าง
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
***คาใช้จายโครง ารศูนยบริ ารถายทอด ทคโนโลยีด้าน าร ษตรประจา
ตาบลรอบ มือง
พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารของศูนยถายทอด ทคโนโลยีด้าน าร ษตร
และ ารรณรงคแ ้ไขปญ าด้าน าร ษตร และ าร พิ่มความรู้
ใ ้แ ษตร รในด้านตางๆ ฯลฯ
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 146 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

327,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

327,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

327,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
อุด นุนศูนยข้าวชุมชนตาบลรอบ มือง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนศูนยข้าวชุมชนตาบลรอบ มือง ใน ารดา นิน ารผลิต
และพัฒนา มล็ดพันธข้าว ที่มีคุณภาพใ ้แ ษตร รในชุมชน
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 143 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารทาความ ะอาด ถนน คู คลอง
ทอระบายน้า ฯลฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารท้องถิ่นอา า

จานวน

50,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารท้องถิ่นอา า ปลู ปา ฉลิม
พระ ียรติ "จิตอา า ร้างปา รั ษน้า" พื่อ ป็น าร ฉลิมพระ ียรติ และ
แ ดงออ ถึงความจงรั ภั ดีตอ ถาบันพระม า ษัตริย ที่ทรงมีพระม า
รุณาธิคุณตอประชาชนในด้าน าร ษตร ารชลประทานและ ารบาบัดทุ ข
บารุง ุขแ ประชาชน
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0801.2/ว1442 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 150 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
โครง ารองค รป ครอง วนท้องถิ่น ด้านแบบจัด ารน้าตามปรัชญาของ
ศรษฐ ิจพอ พียง (ธนาคารน้าใต้ดิน) ระบบปิด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นินโครง ารองค รป ครอง วนท้องถิ่น ด้าน
แบบจัด ารน้าตามปรัชญาของ ศรษฐ ิจพอ พียง (ธนาคารน้าใต้ดิน)
ระบบปิด ขนาด 1.5x1.5 มตร คาใช้จายบอละ 3,000 บาท
จานวน 9 บอ ป็น งิน 27,000 บาท พื่อประโยชนใน าร
ั ็บน้าใต้ดินภายในพื้นที่
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
จัง วัดปราจีนบุรี ดวนที่ ุด ที่ ปจ 0023.3/ว222
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 150 ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จพระ ทพรัตน
ราช ุดา ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)

จานวน

50,000 บาท

รวม

9,256,890 บาท

รวม

9,256,890 บาท

รวม

9,256,890 บาท

จานวน

84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารคุ้มครอง ดูแล บารุงรั ษาทรัพยา ร
ธรรมชาติ และ ิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ ว 164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
- ปรา ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 150 ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง อบต.รอบ มือง
ใ ้แ านั งานประ ัน ังคมจัง วัดปราจีนบุรี ระทรวงแรงงาน
และ วั ดิ าร ังคม
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.
ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557
ตั้งจายในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง จานวน 12 คน
แย ป็น 11 คน ป็น งิน 78,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
และ1 คน ป็น งิน 6,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

6,498,000 บาท

จานวน

1,545,600 บาท

พื่อจาย ป็น วั ดิ ารใ ้แ ผู้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป
ที่มีคุณ มบัติครบถ้วน ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉับที่ 4) พ.ศ.2562 จานวน 824 คน
ป็น งิน 541,500 บาทตอ ดือน รวม ป็น งิน 6,498,000.- บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2566
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้าที่ 153 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ป็น วั ดิ ารใ ้แ คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ลั ณฑที่ า นด
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน
บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
จานวน 161 คน ป็น งิน 128,800 บาทตอ ดือน
รวม ป็น งิน 1,545,600 บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 153
ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****
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บี้ยยังชีพผู้ปวย อด

จานวน

24,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

พื่อจาย ป็นคายังชีพใ ้แ ผู้ปวยโรค อด ตามที่แพทย
ได้รับรองและทา ารวินิจฉัยแล้ว
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง คราะ
พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
จานวน 4 คน คนละ 500.- บาท รวม ป็น งิน 24,000 บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 153
ลาดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป*****

ารองจาย
พื่อใช้จายใน รณีฉุ ฉินอัน ิด ี่ยว ับ าธารณภัยตาง ๆ
ารปอง ันและแ ้ไขปญ าอุท ภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ
พื่อบรร ทาความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม ทานั้น
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย
พื่อชวย ลือประชาชน ตามอานาจ น้าที่ของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 154
ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 59/59

วันที่พิมพ : 11/9/2562 16:11:30

รายจายตามข้อผู พัน
งินบานาญลู จ้างประจา

จานวน

127,200 บาท

พื่อจาย ป็น งินบา น็จราย ดือนใ แ ลู จ้างประจาที่ ษียฯอายุราช าร
จานวน 1 ราย
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลรอบ มือง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

115,560 บาท

จานวน

212,530 บาท

พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน องทุน วั ดิ ารชุมชนตาบลรอบ มือง
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 155 ลาดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร วนตาบลรอบ มือง
พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ องค ารบริ าร วนตาบลรอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบประมาณ
ของ อปท พื่อ มทบ องทุนฯ พ.ศ.2561
-ปรา ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 155
ลาดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น
( บท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในอัตราร้อยละ 1
ของประมาณ ารรายรับ (ไมรวมรายได้จา พันธบัตร งิน ู้
งินที่มีผู้อุทิศใ ้ รือ งินอุด นุน)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
และ นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ ว 2335 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

