ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง
เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ารบริ าร วนตาบลร บ มื
ต/ า ภ มื ปรา ีนบุรี

ั วัดปรา ีนบุรี

-----------------------------------------------------------------

- ซ ย- ถนน-

ว /ตาบล ร บ มื

ต/ า ภ มื ปรา ีนบุรี ั วัดปรา ีนบุรี 25000
พื้นที่

15.27 ตารา ิโล มตร

ประชา รทั้ มด

6,430 น

ชาย

2,999 คน

หญิง

3,431 คน

้ มูล ณ วันที่ 29 มษายน 2565

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลร บ ม ง
ภ ม งปร จีนบรี จง วดปร จีนบรี

ถล บปร ม
. . 2565
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลร บ ม

. . 2565
1. ถ น

ร ลั

1.1
. . 2564
1.1.1

30

. . 2564

60,155,802.26

1.1.2

57,785,320.63

1.1.3

25,479,327.05

1.1.4

0

1.1.5

0

1.2

0.00
0.00

0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม
2.1

พ.ศ. 2564

37,216,287.49
ษ

173,690.41
371,630.10
435,970.80
0.00
็

็

1,610.50
0.00

ษ

22,565,842.69
13,667,542.99

2.2
2.3

0.00
26,118,168.77

11,609,709.13
9,216,298.75
2,801,820.89
2,143,340.00
347,000.00
0.00
2.4

101,365.36

2.5

7,450,590.63

2.6
2.7

0.00
0.00

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลร บ ม
ภ ม ปร นบร
วดปร นบร

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษ

ร

124,937.45

250,000.00

250,000.00

มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ
นญ ต

571,301.20

181,000.00

195,000.00

มวดร ยได้

547,903.87

500,000.00

500,000.00

มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด

5,264.40

2,000.00

10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง

1,249,406.92

933,000.00

955,000.00

20,869,477.83

20,940,000.00

20,942,000.00

20,869,477.83

20,940,000.00

20,942,000.00

12,869,474.00

11,500,000.00

11,500,000.00

12,869,474.00

11,500,000.00

11,500,000.00

34,988,358.75

33,373,000.00

33,397,000.00

ทรพย น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษ ด รร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวด น ด นน
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

2565

2
2563

2564

2565

งบกลาง

8,894,876.16

10,893,940.00

10,858,920.00

งบบุคลากร

8,875,732.36

10,518,240.00

12,571,220.00

งบดา นินงาน

3,719,460.93

5,902,220.00

5,519,860.00

งบลงทุน

2,682,041.22

5,005,600.00

3,537,000.00

งบ งินอุดหนุน

824,813.00

1,023,000.00

880,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

30,000.00

30,000.00

24,996,923.67

33,373,000.00

33,397,000.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลรอบเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบรี จัง วัดปราจีนบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ่วนตาบลรอบ มอง
อา ภอ มองปราจีนบรี จัง วัดปราจีนบรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

9,727,010

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

1,738,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,489,450

แผนงาน าธารณ ข

948,520

แผนงาน ังคม ง คราะ

445,320

แผนงาน ค ะและชมชน

4,659,060

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชมชน

180,000

แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ

270,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

2,400,000

แผนงานการ กษตร

680,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,858,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

33,397,000

น้ : 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
บ
นต บ บ ม
ภ ม ป นบ
ดป นบ
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

10,858,920

10,858,920

บ

10,858,920

10,858,920

น้ : 2/9

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,249,400

2,083,040

241,440

7,573,880

น ด น (ฝ่ ย

ม )

2,052,720

0

0

2,052,720

น ด น (ฝ่ ยป

)

3,196,680

2,083,040

241,440

5,521,160

1,717,130

300,000

0

2,017,130

ต บแทน

409,200

60,000

0

469,200

ใช้ ย

806,930

180,000

0

986,930

ด

190,000

60,000

0

250,000

ธ ณูปโภ

311,000

0

0

311,000

86,000

20,000

0

106,000

ภณฑ

86,000

20,000

0

106,000

งบรายจ่ายอื่น

30,000

0

0

30,000

ย ย ่น

30,000

0

0

30,000

7,082,530

2,403,040

241,440

9,727,010

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้ : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งบ
งบบุคลากร

รวม

443,520

443,520

443,520

443,520

565,200

565,200

80,000

80,000

ใช้ ย

311,200

311,200

ด

174,000

174,000

710,000

710,000

ภณฑ

710,000

710,000

งบ งินอุดหนุน

20,000

20,000

น ด นน

20,000

20,000

1,738,720

1,738,720

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 4/9

แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัย รียน
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,231,920

1,231,920

1,231,920

1,231,920

175,430

175,430

3,000

3,000

ใช้ ย

117,760

117,760

ด

54,670

54,670

66,100

66,100

ภณฑ

66,100

66,100

งบ งินอุดหนุน

16,000

16,000

น ด นน

16,000

16,000

1,489,450

1,489,450

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 5/9

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

349,320

349,320

349,320

349,320

237,300

237,300

21,900

21,900

ใช้ ย

140,400

140,400

ด

75,000

75,000

37,900

37,900

ภณฑ

37,900

37,900

งบ งินอุดหนุน

324,000

324,000

น ด นน

324,000

324,000

948,520

948,520

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 6/9

แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

317,520

317,520

317,520

317,520

127,800

127,800

ต บแทน

57,800

57,800

ใช้ ย

70,000

70,000

445,320

445,320

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน

รวม

น้ : 7/9

แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
งานกาจัดขยะมลฝอย
งานไฟฟ้าและประปา
กับ คหะและชุมชน
และสิง่ ปฏิกล

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,935,060

240,000

480,000

2,655,060

1,935,060

240,000

480,000

2,655,060

272,000

163,000

952,000

1,387,000

62,000

3,000

12,000

77,000

ใช้ ย

130,000

40,000

700,000

870,000

ด

80,000

120,000

240,000

440,000

37,000

80,000

100,000

217,000

ภณฑ

37,000

80,000

100,000

217,000

งบ งินอุดหนุน

0

400,000

0

400,000

น ด นน

0

400,000

0

400,000

2,244,060

883,000

1,532,000

4,659,060

น ด น (ฝ่ ยป

)

งบดา นินงาน
ต บแทน

งบลงทุน

รวม

น้ : 8/9

แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

130,000

130,000

ใช้ ย

130,000

130,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

50,000

น ด นน

50,000

50,000

รวม
180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

180,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

120,000

130,000

250,000

ใช้ ย

50,000

130,000

180,000

ด

70,000

0

70,000

งบ งินอุดหนุน

0

20,000

20,000

น ด นน

0

20,000

20,000

120,000

150,000

270,000

รวม

น้ : 9/9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งบ
งบลงทุน
ภณฑ
ท่ดนแ

่

้
รวม

งานก่อสร้าง

รวม

2,400,000

2,400,000

300,000

300,000

2,100,000

2,100,000

2,400,000

2,400,000

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดา นินงาน

50,000

580,000

630,000

ใช้ ย

50,000

580,000

630,000

งบ งินอุดหนุน

50,000

0

50,000

น ด นน

50,000

0

50,000

100,000

580,000

680,000

รวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลรอบเมือง และโดยอนุมัติ
ของนายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจานวนรวมทังสิน 33,397,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เปนจานวนรวมทังสิน 33,397,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,727,010

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,738,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,489,450

แผนงานสาธารณสุข

948,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์

445,320

แผนงานเคหะและชุมชน

4,659,060

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

180,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

270,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,400,000

แผนงานการเกษตร

680,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

10,858,920
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

33,397,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบล รอบเมืองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบล รอบเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบล รอบเมือง
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส
ตาแหนง นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:22

น : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลร บ ม ง
ภ ม งปร จนบร จง วดปร จนบร
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน
ภ ษบ รงท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง
ภ ษป้ ย
ร รฆ ตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นญ ต รข ย ร
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยมใน ร
นง รบร ง รแจง ถ นท่
จ นย ร ร
ม ร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคม ค ร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ข
ค ปรบ รผด ญญ

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

208,617.00
43,388.00
0.00
97,642.00
7,970.00
357,617.00

1,365.00
5,537.96
19,160.49
91,134.00
7,740.00
124,937.45

10,000.00
10,000.00
100,000.00
120,000.00
10,000.00
250,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%

10,000.00
10,000.00
100,000.00
120,000.00
10,000.00
250,000.00

1,639.30
122,680.00

1,949.70
60,860.00

2,000.00
150,000.00

0.00 %
0.00 %

2,000.00
150,000.00

0.00

800.00

0.00

0.00 %

0.00

0.00
1,110.00
8,600.00
0.00
163,760.00

2,814.00
710.00
4,500.00
0.00
479,447.50

3,000.00
1,000.00
10,000.00
15,000.00
0.00

233.33
0.00
0.00
-66.67
0.00

%
%
%
%
%

10,000.00
1,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:22

น : 2/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค ใบ นญ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ขภ พ
ค ใบ นญ ต ่ยว บ รควบคม ค ร
ค ใบ นญ ต น่ ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู ทศใ
คขย
ร รจดซ้ จดจ ง
ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ภ ษธร จ ฉพ
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

16,000.00

19,000.00

0.00

100.00 %

15,000.00

2,763.00
1,240.00
317,792.30

0.00
1,220.00
571,301.20

0.00
0.00
181,000.00

0.00 %
100.00 %

0.00
2,000.00
195,000.00

534,174.89
534,174.89

547,903.87
547,903.87

500,000.00
500,000.00

0.00 %

500,000.00
500,000.00

200.00
3,000.00
700.00
3,900.00

54.40
4,500.00
710.00
5,264.40

0.00
0.00
2,000.00
2,000.00

0.00 %
100.00 %
0.00 %

0.00
8,000.00
2,000.00
10,000.00

604,310.69
9,228,720.23
4,878,294.82
148,481.10
5,553,463.50
3,080.70
59,480.38
48,979.64

633,837.86
8,573,913.09
4,712,246.04
363,624.27
4,850,688.61
3,610.80
52,041.47
43,043.69

550,000.00
8,500,000.00
4,500,000.00
300,000.00
5,000,000.00
0.00
50,000.00
40,000.00

0.00
0.00
4.44
-66.67
0.00
100.00
0.00
0.00

%
%
%
%
%
%
%
%

550,000.00
8,500,000.00
4,700,000.00
100,000.00
5,000,000.00
2,000.00
50,000.00
40,000.00

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:23

น : 3/3

รายรับจริง
ปี 2562
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
งน ด นนท่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

ปี 2563

ปี 2564

2,103,687.00

1,636,472.00

2,000,000.00

22,628,498.06

20,869,477.83

20,940,000.00

12,181,837.00
12,181,837.00
36,023,819.25

12,869,474.00
12,869,474.00
34,988,358.75

11,500,000.00
11,500,000.00
33,373,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %

ปี 2565
2,000,000.00
20,942,000.00

0.00 %

11,500,000.00
11,500,000.00
33,397,000.00

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:47

น : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลร บ ม ง
ภ ม งปร จนบร จง วดปร จนบร
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,397,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภ ษโรง ร นแล ท่ดน

รวม

250,000 บาท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

120,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

รวม

195,000 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

150,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

ปร ม ณ รไว พ่ ล นภ ษโรง ร นแล ท่ดนท่ค งช ร
ภ ษบ รงท งท่
ปร ม ณ รไว พ่ ล นภ ษบ รงท งท่ ท่ค งช ร
ภ ษท่ดนแล ่งปล ร ง
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ปฏบตต มพร ร ช
บญญตภ ษท่ดนแล ่งปล ร ง พ.ศ. 2562
ภ ษป้ ย
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ร รฆ ตว
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมใบ นญ ต รข ย ร
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมลฝ ย
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคม ค ร
ปร ม ณ รไวม ว ปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งป
ท่ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:47

น : 2/4

ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

10,000 บ ท

จ นวน

5,000 บ ท

จ นวน

15,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

รวม

500,000 บาท

จ นวน

500,000 บ ท

รวม

10,000 บาท

จ นวน

8,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ปรบผ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ข
ปร ม ณ รไวน ย ว ปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งป
ท่ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ใบ นญ ตปร
ขภ พ

บ รค

รบ จ รท่ ปน นตร ยต

ปร ม ณ ร โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่ผ นม ปน ณฑ
ใน รค นวณ
ค ใบ นญ ต ่น ๆ
ปร ม ณ ร โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่ผ นม ปน ณฑ
ใน รค นวณ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คขย

ร รจดซ จดจ ง

ปร ม ณ ร โดยถ ณฑง นจ ง
ณฑใน รค นวณ

ร งในปงบปร ม ณ ปน

ร ยได บ็ด ตล็ด ่น ๆ
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:47

น : 3/4

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษรถยนต

รวม

20,942,000 บาท

จ นวน

550,000 บ ท

จ นวน

8,500,000 บ ท

จ นวน

4,700,000 บ ท

จ นวน

100,000 บ ท

จ นวน

5,000,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

40,000 บ ท

จ นวน

2,000,000 บ ท

ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ภ ษมลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได
ปร ม ณ รไวม ว ปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งป
ท่ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ภ ษธร จ ฉพ
ปร ม ณ รไวน ย ว ปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งป
ท่ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ภ ษ รรพ มต
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม
ปร ม ณ รโดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่ผ นม ปน ณฑใน
รค นวณ
ค ภ ค ลวงแร
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ท่ดน
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ

วนท่พมพ : 29/4/2565 11:23:47

น : 4/4

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
งน ด นนท่วไป
ปร ม ณ รไว ท บปท่ผ นม โดยถ ณฑร ยรบจรงข งปท่
ผ นม ปน ณฑใน รค นวณ

รวม

11,500,000 บาท

จ นวน

11,500,000 บ ท

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 1/39

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริ ารสวนตาบลรอบเมือง
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

67,563

72,525

88,000

21.02 %

106,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

2,916

3,196

3,700

16.22 %

4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,510,700

6,745,200

7,569,600

-4.57 %

7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

1,501,600

1,603,200

2,136,000

3.37 %

2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

16,500

18,000

30,000

0 %

30,000

470,546

44,303

2,199,800

-72.72 %

600,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0

0

0

100 %

437,940

เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

82,440

50,000

50,000

50,000

0 %

50,000

เงินสารองจาย
รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลรอบ
เมือง

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 2/39

รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพองค์การ
บริ ารสวนตาบลรอบเมือง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

115,182

0

0

100 %

115,740

188,030

212,530

437,460

-100 %

0

0

82,352.16

82,440

-100 %

0

0

63,570

84,090

-100 %

0

รวมงบกลาง

8,923,037

8,894,876.16

12,681,090

10,858,920

รวมงบกลาง

8,923,037

8,894,876.16

12,681,090

10,858,920

รวมงบกลาง

8,923,037

8,894,876.16

12,681,090

10,858,920

รวมแผนงานงบกลาง

8,923,037

8,894,876.16

12,681,090

10,858,920

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080

514,080

514,080

0 %

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120

42,120

42,120

0 %

42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล

86,400

86,400

86,400

0 %

86,400

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยพิเศษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

1,540,800

1,468,800

1,708,600

2,225,520

2,153,520

2,393,320

2,121,840

2,172,124.2

2,183,430

12.88 %

2,464,680

84,000

84,000

84,000

0 %

84,000

168,000

168,000

168,000

0 %

168,000

308,903.23

324,000

387,000

11.63 %

432,000

34,322.58

36,000

41,680

15.16 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,717,065.81

2,784,124.2

2,864,110

3,196,680

รวมงบบุคลากร

4,942,585.81

4,937,644.2

5,257,430

5,249,400

2,000

800

0

100 %

255,000

0

0

8,000

25 %

10,000

12,000

36,000

36,000

0 %

36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

-19.93 %

ปี 2565
1,368,000
2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถิ่น
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

0

0

0

100 %

25,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

83,200

90,815.25

78,000

90,000

-100 %

0

104,815.25

114,800

134,000

91,093.3

53,516.8

100,000

-40.07 %

59,930

37,500

17,600

10,000

900 %

100,000

คาบริการพื้นที่เก้บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

7,000

7,000

0 %

7,000

คาวารสาร นังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดา ์
และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ

23,830

2,420

33,000

-69.7 %

10,000

66,918

15,497

84,000

-16.67 %

70,000

0

0

30,000

0 %

30,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

409,200

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาใช้จายในการฝึกอบรม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายการจัดกิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสาคัญของชาติ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
***คาใช้จายการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

79,717

0

0

100 %

100,000

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

0

64,830

60,000

-16.67 %

50,000

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

1,800

3,450

0

0 %

0

***คาใช้จายในการจัดซื้อของขวัญ พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

0

0

20,000

0 %

20,000

***คาใช้จายในการจัดทาแนวเขตการ
ปกครองของ อปท.(ตรวจสอบที่สาธารณ
ประโยชน์)

0

0

0

100 %

80,000

***คาใช้จายในการดาเนินการเลือกตั้ง

0

0

0

100 %

200,000

***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

36,944

0

40,000

0 %

40,000

28,324.83

5,127.92

40,000

0 %

40,000

373,127.13

169,441.72

424,000

วัสดุสานักงาน

39,309

30,724

50,000

0 %

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

24,657

29,717

30,000

0 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

18,700

20,000

0 %

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

67,329.46

56,701.72

62,000

-3.23 %

60,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

806,930

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

7,980

8,040

30,000

139,275.46

143,882.72

192,000

215,834.87

212,663.9

240,000

0 %

240,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

23,147.89

18,126.26

24,000

0 %

24,000

คาบริการโทรศัพท์

31,452.88

31,068.62

33,000

-9.09 %

30,000

คาบริการไปรษณีย์

1,278

1,955

15,000

-33.33 %

10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

7,000

7,000

7,000

0 %

7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

278,713.64

270,813.78

319,000

311,000

รวมงบดาเนินงาน

895,931.48

698,938.22

1,069,000

1,717,130

***คาจัดซื้อตู้เ ล็ก (แบบบานเลื่อน) 2 บาน

0

0

12,000

-50 %

6,000

***คาจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บแฟมเอกสาร
(กระจกบานเลื่อน) 2 บาน

0

0

6,000

-100 %

0

***คาจัดซื้อโต๊ะไม้เอนกประสงค์

0

0

30,000

-100 %

0

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

0

0

8,600

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0 %

ปี 2565
30,000
190,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก
จูง

0

9,500

0

0 %

0

คาจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ชนิดเครือขาย

0

296,878

0

0 %

0

คาจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน
้องประชุม อบต.รอบเมือง

0

91,600

0

0 %

0

***คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สา รับ
งานประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับ
สานักงาน

0

0

17,000

-100 %

0

15,900

0

0

0 %

0

0

2,750

0

0 %

0

80,720

122,664.22

100,000

-20 %

80,000

96,620

523,392.22

195,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สา รับสานัก
งาน)
อุปกรณ์อานบัตร (Smart Card Reader)
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

86,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
***คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง

0

0

80,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างเสาธงชาติขนาดใ ญ
พร้อมฐานบริเวณ น้าที่ทาการ อบต.รอบ
เมือง

0

0

180,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์

0

0

340,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ น้าที่ทา
การ อบต.รอบเมือง บ้านโคกกะจะ มูที่1

0

0

500,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

1,100,000

0

รวมงบลงทุน

96,620

523,392.22

1,295,600

86,000

692,483.3

0

0

รวมเงินอุดหนุน

692,483.3

0

0

0

รวมงบเงินอุดหนุน

692,483.3

0

0

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุด นุนสานักงานไฟฟาจัง วัดปราจีนบุรี

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

30,000

30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

30,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,627,620.59

6,159,974.64

7,652,030

7,082,530

396,060

509,760

811,120

32.23 %

1,072,580

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

492,540

519,720

551,280

3.22 %

569,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

137,160

195,960

318,720

15.74 %

368,880

22,260

23,460

31,420

-2.8 %

30,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,090,020

1,290,900

1,754,540

2,083,040

รวมงบบุคลากร

1,090,020

1,290,900

1,754,540

2,083,040

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

25,000

0 %

25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา

0

0

0

100 %

25,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

16,000

25,000

-100 %

0

0

16,000

60,000

150,800

48,600

20,000

0 %

20,000

4,600

12,900

50,000

0 %

50,000

2,400

0

30,000

0 %

30,000

0

400,000

0

100 %

50,000

6,000

3,590

30,000

0 %

30,000

163,800

465,090

130,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

60,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาใช้จายในการฝึกอบรม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดทาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

180,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

26,995.75

39,726

30,000

0 %

30,000

24,830

8,180

30,000

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

51,825.75

47,906

60,000

60,000

รวมงบดาเนินงาน

215,625.75

528,996

250,000

300,000

***คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสวนตาบล ระดับ
3

0

0

2,500

-100 %

0

คาจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์

3,950

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก

4,500

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

3,400

0

0

0 %

0

0

7,360

0

0 %

0

0

25,000

0

0 %

0

13,000

0

0

0 %

0

0

0

30,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สา รับผู้มาติดตอราชการ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อกล้อง
คาจัดซื้อโทรทัศน์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สา รับงานประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

***คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ รือ
LED ขาวดา ขนิด Network แบบที่ 1

0

0

8,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2)

30,000

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์(Ink Tank
Printer)

8,000

0

0

0 %

0

0

2,200

30,000

-33.33 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

62,850

34,560

92,500

20,000

รวมงบลงทุน

62,850

34,560

92,500

20,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,368,495.75

1,854,456

2,097,040

2,403,040

0

0

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

241,440

รวมงบบุคลากร

0

0

0

241,440

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

241,440

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

100 %

241,440
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

7,996,116.34

8,014,430.64

9,749,070

9,727,010

250,260

262,500

277,680

-26.71 %

203,520

80,709.68

108,000

171,000

26.32 %

216,000

8,967.74

12,000

19,000

26.32 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

339,937.42

382,500

467,680

443,520

รวมงบบุคลากร

339,937.42

382,500

467,680

443,520

11,600

0

0

11,600

0

0

คาใช้จายในการฝึกอบรม

0

0

0

100 %

30,000

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

0

0

0

100 %

60,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

80,000
80,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

5,900

0

0 %

0

***คาใช้จายเพื่อจัดทาโครงการปองกันและ
ลดอุบัติเ ตุทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ

3,930

11,600

0

100 %

50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทาโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0

80,500

0

0 %

0

***คาใช้จายเพื่อจัดทาโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ( ลัก
สูตรทบทวน)

0

0

146,200

-34.2 %

96,200

***คาใช้จายเพื่อดาเนินโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญ ายาเสพติด ในรูปแบบตาง ๆ

0

0

30,000

-50 %

15,000

0

1,360

83,000

-27.71 %

60,000

3,930

99,360

259,200

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,745

18,000

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

40,281.4

67,094

78,000

2.56 %

80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

52,900

0

0

100 %

60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

39,985.9

34,000

24,000

0 %

24,000

136,912.3

119,094

112,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

311,200

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

174,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

152,442.3

218,454

371,200

565,200

0

17,000

0

0 %

0

0

474,249

0

100 %

630,000

29,960

0

0

0 %

0

38,691

43,170

80,000

0 %

80,000

รวมค่าครุภัณฑ์

68,651

534,419

80,000

710,000

รวมงบลงทุน

68,651

534,419

80,000

710,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สานักงาน)
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือชาย
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
***คาจัดซื้อ ัวฉีดน้าดับเพลิง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

561,030.72

1,135,373

918,880

1,738,720

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

561,030.72

1,135,373

918,880

1,738,720

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

290,540

259.5 %

1,044,480

เงินประจาตาแ นง

0

0

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

70,210

112,800

117,360

3.48 %

121,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

12,000

24,000

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

82,210

136,800

473,900

1,231,920

รวมงบบุคลากร

82,210

136,800

473,900

1,231,920

0

0

3,000

0

0

3,000

45,000

900

5,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

3,000
3,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

0 %

5,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาใช้จายในการฝึกอบรม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

10,000

0 %

10,000

***คาจัดการเรียนการสอน (ราย ัว)

11,900

11,900

20,400

0 %

20,400

***คาจ้างเ มาจัดทาอา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน

29,040

29,480

58,800

0 %

58,800

1,400

4,900

13,560

0 %

13,560

0

0

10,000

0 %

10,000

87,340

47,180

117,760

วัสดุสานักงาน

0

4,680

6,760

18.34 %

8,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

3,915

2,227

6,000

511.17 %

36,670

คาอา ารเสริม (นม)

57,946.2

47,780.2

44,100

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

61,861.2

54,687.2

66,860

54,670

รวมงบดาเนินงาน

149,201.2

101,867.2

187,620

175,430

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

***คาใช้จายในการจัดการศึกษาสา รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

117,760

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีที
ยู

0

0

0

100 %

46,100

0

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

20,000

66,100

รวมงบลงทุน

0

0

20,000

66,100

88,000

50,000

44,000

รวมเงินอุดหนุน

88,000

50,000

44,000

16,000

รวมงบเงินอุดหนุน

88,000

50,000

44,000

16,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

319,411.2

288,667.2

725,520

1,489,450

รวมแผนงานการศึกษา

319,411.2

288,667.2

725,520

1,489,450

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
เงินอุด นุนสวนราชการ

-63.64 %

16,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

0

0

0

100 %

349,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

349,320

รวมงบบุคลากร

0

0

0

349,320

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

16,900

0

0

0

คาใช้จายในการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0

0

7,800

7.69 %

8,400

คาใช้จายในการอบรม

0

0

0

100 %

30,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
รวมค่าตอบแทน

21,900

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

40,350

34,860

39,000

7.69 %

42,000

คาใช้จายจัดทาโครงการปองกันและระงับ
โรคติดตอ

0

0

40,000

25 %

50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

0

100 %

10,000

40,350

34,860

86,800

35,550

42,150

75,000

รวมค่าวัสดุ

35,550

42,150

75,000

75,000

รวมงบดาเนินงาน

75,900

77,010

161,800

237,300

จัดซื้อเก้าอี้ทางานสา รับพนักงานสวน
ตาบล จานวน 1 ตัว

0

0

0

100 %

2,500

จัดซื้อโต๊ะทางานพนักงานสวนตาบล
จานวน 1 ตัว

0

0

0

100 %

4,500

รวมค่าใช้สอย

140,400

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการแพทย์

0 %

75,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 21/39

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สา รับสานักงาน

0

0

0

100 %

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

0

0

0

100 %

8,900

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

37,900

รวมงบลงทุน

0

0

0

37,900

อุด นุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสา รับนัก
บริบาลท้องถิ่น

0

0

144,000

0 %

144,000

อุด นุนสานักงานปศุสัตว์จัง วัดปราจีนบุรี

0

0

30,000

-100 %

0

180,000

0

180,000

0 %

180,000

รวมเงินอุดหนุน

180,000

0

354,000

324,000

รวมงบเงินอุดหนุน

180,000

0

354,000

324,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

255,900

77,010

515,800

948,520

รวมแผนงานสาธารณสุข

255,900

77,010

515,800

948,520

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณ
สุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

264,660

277,920

294,160

7.94 %

317,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

264,660

277,920

294,160

317,520

รวมงบบุคลากร

264,660

277,920

294,160

317,520

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0

0

5,000

0 %

5,000

คาเชาบ้าน

0

36,000

48,000

0 %

48,000

0

0

0

100 %

4,800

4,800

4,800

4,800

-100 %

0

4,800

40,800

57,800

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

57,800

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาใช้จายในการฝึกอบรม

100 %

30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

10,000

0 %

10,000

คาใช้จายเพื่อดาเนินงานโครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตาบลรอบ
เมือง

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

40,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

4,800

40,800

97,800

127,800

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0

8,000

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

8,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

8,000

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

269,460

326,720

391,960

445,320

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

269,460

326,720

391,960

445,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
0 %

0
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น

766,380

809,160

935,860

60.36 %

1,500,720

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

201,660

212,700

225,380

3.35 %

232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

126,500

142,920

148,680

3.55 %

153,960

19,635

16,500

11,460

-52.36 %

5,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,156,175

1,223,280

1,363,380

1,935,060

รวมงบบุคลากร

1,156,175

1,223,280

1,363,380

1,935,060

12,000

4,800

17,000

58.82 %

27,000

0

0

5,800

72.41 %

10,000

0

0

0

100 %

25,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

3,560

3,660

25,000

15,560

8,460

47,800

คาใช้จายในการฝึกอบรม

5,400

0

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการ

7,000

0

30,000

0 %

30,000

0

0

0

100 %

60,000

1,040

0

20,000

0 %

20,000

0

0

20,000

0 %

20,000

13,440

0

70,000

17,768

18,047

20,000

0 %

20,000

วัสดุกอสร้าง

0

2,852

10,000

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

5,000

100 %

10,000

24,350

22,250

30,000

0 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

42,118

43,149

65,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

71,118

51,609

182,800

272,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
62,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสวนตาบล ระดับ
2-5

3,000

0

0

100 %

2,500

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้น รือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
(มีระบบฟอกอากาศ)

0

47,000

0

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

9,000

5,500

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก

0

4,500

0

0 %

0

คาจัดซื้อตู้เอนกประสงค์

3,000

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานพนักงานสวนตาบล
ระดับ 2-5

5,900

0

0

100 %

4,500

0

4,000

0

0 %

0

0

0

854,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปัมน้าอัตโนมัติ

0

0

15,000

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้น้าดื่ม (ร้อน-เย็น)

0

0

8,000

-100 %

0

0

0

15,000

-100 %

0

คาจัดซื้อพัดลม (แบบตั้งพื้น)
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สารวจ
***คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
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ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รืออิเล็กทรอนิกส์
***คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0

30,000

30,000

-100 %

0

5,500

8,300

30,000

0 %

30,000

รวมค่าครุภัณฑ์

17,400

102,800

957,500

37,000

รวมงบลงทุน

17,400

102,800

957,500

37,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,244,693

1,377,689

2,503,680

2,244,060

108,000

162,000

216,000

0 %

216,000

12,000

18,000

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

120,000

180,000

240,000

240,000

รวมงบบุคลากร

120,000

180,000

240,000

240,000

0

0

3,000

0

0

3,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

3,000
3,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ

0

49,935

30,000

-33.33 %

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

0

0

0

100 %

20,000

0

0

20,000

-100 %

0

0

49,935

50,000

75,000

80,000

100,000

-20 %

80,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,745

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

28,490.6

18,108.03

28,000

7.14 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

107,235.6

98,108.03

138,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

107,235.6

148,043.03

191,000

163,000

498,085

0

300,000

-100 %

0

0

0

330,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

40,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางพลังแสงอาทิตย์
คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางสาธารณประโยชน์

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 29/39

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
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ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

31,530

9,410

80,000

0 %

80,000

รวมค่าครุภัณฑ์

529,615

9,410

710,000

80,000

รวมงบลงทุน

529,615

9,410

710,000

80,000

อุด นุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา
จัง วัดปราจีนบุรี

0

0

325,550

-38.57 %

200,000

อุด นุนสานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง วัดปราจีนบุรี

0

0

74,450

168.64 %

200,000

อุด นุนสานักงานประปาภูมิภาคจัง วัด
ปราจีนบุรี

0

744,813

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

744,813

400,000

400,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

744,813

400,000

400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา

756,850.6

1,082,266.03

1,541,000

883,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

369,145.16

402,019.35

432,000

0 %

432,000

41,016.13

44,668.81

48,000

0 %

48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

410,161.29

446,688.16

480,000

480,000

รวมงบบุคลากร

410,161.29

446,688.16

480,000

480,000

0

0

12,000

0

0

12,000

29,692

20,412

30,000

0 %

30,000

250,428

508,626.5

600,000

0 %

600,000

0

25,200

60,000

0 %

60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0 %

12,000
12,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการ
คาบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการกาจัดขยะเปียกครัวเรือน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

7,640

0

10,000

287,760

554,238.5

700,000

99,550

99,480

100,000

0 %

100,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,745

62,800

10,000

0 %

10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

101,191.6

108,848.98

122,000

-1.64 %

120,000

7,400

8,600

15,000

-33.33 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

211,886.6

279,728.98

247,000

240,000

รวมงบดาเนินงาน

499,646.6

833,967.48

959,000

952,000

41,295

76,060

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์

41,295

76,060

100,000

100,000

รวมงบลงทุน

41,295

76,060

100,000

100,000

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

951,102.89

1,356,715.64

1,539,000

1,532,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,952,646.49

3,816,670.67

5,583,680

4,659,060

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2565
10,000
700,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครื่องแตงกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

0 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายโครงการถนนสะอาด น้าบ้าน
นามอง

19,860

81,000

90,000

0 %

90,000

***คาใช้จายในการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

6,010

0

20,000

0 %

20,000

***คาใช้จายเพื่อดาเนินโครงการกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

26,000

0

0

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

51,870

81,000

110,000

130,000

รวมงบดาเนินงาน

51,870

81,000

110,000

130,000

0

30,000

50,000

รวมเงินอุดหนุน

0

30,000

50,000

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

30,000

50,000

50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนกลุมอาชีพภายในตาบล

0 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

51,870

111,000

160,000

180,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

51,870

111,000

160,000

180,000

0

0

50,000

0

0

50,000

0

69,736

70,000

รวมค่าวัสดุ

0

69,736

70,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

0

69,736

120,000

120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

69,736

120,000

120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายในการแขงขันกีฬา
รวมค่าใช้สอย

0 %

50,000
50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

0 %

70,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น

0

80,290

20,000

300 %

80,000

46,145

39,750

0

100 %

50,000

รวมค่าใช้สอย

46,145

120,040

20,000

130,000

รวมงบดาเนินงาน

46,145

120,040

20,000

130,000

อุด นุนวัฒนธรรมจัง วัดปราจีนบุรี
(โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันมาฆปูรมี)

0

0

20,000

0 %

20,000

อุด นุนวัฒนธรรมจัง วัด
ปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ)

0

0

10,000

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

30,000

20,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

30,000

20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

46,145

120,040

50,000

150,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

46,145

189,776

170,000

270,000

***คาใช้จายในการอบรมจริยธรรม

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนสวนราชการ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อโคมไฟสองสวางสาธารณประโยชน์

0

0

0

100 %

300,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

0

0

100 %

2,000,000

คากอสร้างกระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง

0

20,000

0

0 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายบางคาง - สะพานขาว บ้านมอญ มูที่
5 ตาบลรอบเมือง

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายสะพานขาว - ทาเรือ บ้านทาเรือ มูที่
4 ตาบลรอบเมือง

0

0

500,000

-100 %

0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
สายสะพานขาว-คลองท้ายบ้าน บ้านทาเรือ
มูที่ 4 ตาบลรอบเมือง

0

0

500,000

-100 %

0

300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ
โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 36/39

รายจ่ายจริง
ปี 2562
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ ล็ก
จากสะพานดักลอบ บ้านชลประทาน
มูที่ 9 ตาบลรอบเมือง

0

464,000

0

0 %

0

โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายเลียบ
คลองสารภี บ้านทาเรือ มูที่ 4 ตาบลรอบ
เมือง

0

362,000

0

0 %

0

โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายคลอง
ขวางนอก (ฝั่งขวา) บ้านตึกปืน มูที่ 2
ตาบลรอบเมือง

0

494,000

0

0 %

0

57,600

53,400

200,000

-50 %

100,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0

0

50,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,600

1,393,400

1,750,000

2,100,000

รวมงบลงทุน

57,600

1,393,400

1,750,000

2,400,000

รวมงานก่อสร้าง

57,600

1,393,400

1,750,000

2,400,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

57,600

1,393,400

1,750,000

2,400,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 37/39

รายจ่ายจริง
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ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***คาใช้จายโครงการศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจาตาบลรอบ
เมือง

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

50,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

50,000

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

50,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0

0

0

100,000

100 %

50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนศูนย์ข้าวชุมชนตาบลรอบเมือง

100 %

50,000
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ประมาณการ
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ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

302,300

749,000

50,000

100 %

100,000

***คาใช้จายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการกาจัดผักตบชวา

0

0

670,000

-40.3 %

400,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

0

0

0

100 %

30,000

โครงการองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้าน
แบบจัดการน้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง (ธนาคารน้าใต้ดิน) ระบบปิด

0

0

7,000

-100 %

0

2,005

0

0

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:24

น้า : 39/39

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

50,000

รวมค่าใช้สอย

304,305

749,000

727,000

580,000

รวมงบดาเนินงาน

304,305

749,000

727,000

580,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

304,305

749,000

727,000

580,000

รวมแผนงานการเกษตร

304,305

749,000

727,000

680,000

รวมทุกแผนงาน

21,737,521.75

24,996,923.67

33,373,000

33,397,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ. . 2565
องค ารบริ าร นตาบ รอบ มือง
อา ภอ มืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,397,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

รวม

10,858,920 บาท

รวม

10,858,920 บาท

รวม

10,858,920 บาท

จาน น

106,500 บาท

จาน น

4,300 บาท

พื่อจาย มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง อบต.รอบ
มือง ใ ้ านั งานประ ัน ังคมจัง ัดปราจีนบุรี ระทร ง
รงงาน ะ ั ดิ าร ังคม
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. ะ .อบต. ด นที่
ุด ที่ มท 0809.5/ 81 ง ันที่ 10 ร ฎาคม 2557 ตั้งจายใน
อัตราร้อย ะ 5 ของคาจ้าง จาน น 17 คน ย ป็น 16 คน ป็น
งิน 99,130 บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ะจาน น 1 คน ป็น งิน 7,370 บาท
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
งิน มทบ องทุน งินทด ทน
พื่อจาย ป็นคา มทบ องทุนทด ทนของพนั งาน อบต. ใ ้
านั งานประ ัน ังคมจัง ัดปราจีนบุรี
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือจัง ัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0030/ 094 ง ัน
ที่ 11 ธัน าคม 2561 ตั้งจายร้อย ะ 0.20 ของคาจ้าง จาน น 17
คน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จาน น

7,224,000 บาท

พื่อจาย ป็น ั ดิ ารใ ้ ผู้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณ มบัติครบถ้ น ตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย
ั ณฑ ารจาย งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง น
ท้องถิ่น พ. .2552 ะ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ. .2562
จาน น 963 คน ป็น งิน 602,000 บาทตอ ดือน ร ม ป็น
งิน 7,224,000 บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.6/ 684 ง ันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 153
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
บี้ยยังชีพค ามพิ าร
จาน น

2,208,000 บาท

พื่อจาย ป็น ั ดิ ารใ ้ คนพิ ารที่มี ิทธิตาม ั ณฑที่
า นดตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยค ามพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครองท้องถิ่น พ.
.2553 ะ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ. .2562 จาน น 184
คน ป็น งิน 184,000 บาท ร ม ป็น งิน 2,208,000 บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.6/ 684 ง ันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 153
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
บี้ยยังชีพผู้ป่ ย อด
จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคายังชีพใ ้ ผู้ป่ ย อด ตามที่ พทยได้รับรอง ะ
ทา าร ินิจฉัย ้
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ.
.2548 จาน น 5 คน คน ะ 500 บาท ร ม ป็น งิน 30,000 บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.6/ 684 ง ันที่ 21 ุมภาพันธ 2562
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 153
าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
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งิน ารองจาย

จาน น

600,000 บาท

จาน น

82,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาบา น็จราย ดือนใ ้ ู จ้างประจาที่ ียณอายุ
ราช าร จาน น 1 ราย (นายอดิ ั ดิ คงดี พนั งาน ูบน้าถาย
โอน)
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร นท้องถิ่น ( .บ.ท.) จาน น

437,940 บาท

พื่อใช้จายใน รณีฉุ ฉินอัน ิด ี่ย ับ าธารณภัยตางๆ าร
ป้อง ัน ะ ้ไขปัญ าอุท ภัย ภัย ้ง อัคคีภัย ฯ ฯ พื่อ
บรร ทาค าม ดือดร้อนของประชาชน ป็น นร ม ทานั้น
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จาย พื่อ
ช ย ือประชาชน ตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง น
ท้องถิ่น พ .2560 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ. .2561
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0313.4/ 667 ง
ันที่ 12 มีนาคม 2545
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3215 ง ันที่ 6
มิถุนายน 2559
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 154
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจายตามข้อผู พัน
งินบา น็จ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบา น็จบานาญข้าราช าร นท้อง
ถิ่น ( บท.) ประจาปงบประมาณ พ. .2565 ในอัตราร้อย ะ 2
ของงบประมาณรายรับ (ไมร มรายได้จา พันธบัตร งิน ู้ งินที่มี
ผู้อุทิ ใ ้ รือ งินอุด นุน)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ 3446 ง ันที่ 29 ตุ าคม 2561 ะ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ 1212 ง ันที่ 20
ม ายน 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งิน มทบ องทุน ั ดิ ารชุมชนตาบ รอบ มือง

จาน น

50,000 บาท

จาน น

115,740 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

7,082,530 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,249,400 บาท

รวม

2,052,720 บาท

งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง นท้องถิ่น

จาน น

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ นาย /รองนาย อบต.รอบ
มือง จาน น 3 อัตรา ได้
- นาย อบต. ป็น งิน 244,800.- บาท
- รองนาย อบต.(2คน) ป็น งิน 269,280.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย

จาน น

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งิน นับ นุน องทุน ั ดิ ารชุมชนตาบ รอบ
มือง ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0891.4/
2502 ง ันที่ 20 ิง าคม 2553
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 155
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน มทบระบบ ั ประ ัน ุขภาพองค ารบริ าร นตาบ รอบ
มือง
พื่อจาย ป็น งิน มทบ ข้า องทุน ั ประ ัน ุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น รือพื้นที่ องค ารบริ าร นตาบ รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ารตั้งงบ
ประมาณของ อปท. พื่อ มทบ องทุนฯ พ. .2561
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 155
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นงนาย /รองนาย
อบต.รอบ มือง จาน น 3 อัตรา ได้
- นาย อบต. ป็น งิน 21,000.- บาท
- รองนาย อบต. (2คน) ป็น งิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาตอบ ทนพิ

นาย /รองนาย

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนพิ ตา นงนาย /รองนาย
อบต.รอบ มือง จาน น 3 อัตรา ได้
- นาย อบต. ป็น งิน 21,000.- บาท
- รองนาย อบต. (2คน) ป็น งิน 21,120.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนราย ดือน ขานุ าร/ที่ปรึ านาย ท มนตรี นาย
องค ารบริ าร นตาบ

จาน น

42,120 บาท

จาน น

86,400 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนประจาตา นงใ ้ ขานุ าร
นาย อบต.รอบ มือง จาน น 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ขานุ าร ภา
จาน น
องค รป ครอง นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนใ ้ มาชิ ภา
อบต.รอบ มือง จาน น 14 อัตรา ะคาตอบ ทน ขานุ าร
ภา
อบต.รอบ มือง จาน น 1 อัตรา ได้
- ประธาน ภาองค ารบริ าร นตาบ ป็น งิน 134,640.-บาท
- รองประธาน ภาองค ารบริ าร นตาบ ป็น งิน 110,160
.-บาท
- มาชิ ภาองค ารบริ าร นตาบ (12 อัตรา) ป็น
งิน 1,036,800.-บาท
- ขานุ าร ภาองค ารบริ าร นตาบ ป็น งิน 86,400.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

1,368,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,196,680 บาท

จาน น

2,464,680 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 6 อัตรา ได้
- ป ัดองค ารบริ าร นตาบ ป็น งิน 519,600.-บาท
- ั น้า านั ป ัด ป็น งิน 422,640.-บาท
- นิติ ร
ป็น งิน 468,960.-บาท
- นั ิ คราะ นโยบาย ะ ผน ป็น งิน 389,400.-บาท
- นั ทรัพยา รบุคค ป็น งิน 442,320.-บาท
- จ้าพนั งานธุร าร ป็น งิน 221,760.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
จาน น

84,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนราย ดือนใ ้ พนั งาน น
ตาบ จาน น 1 อัตรา ตามคา ั่ง องค ารบริ าร นตาบ รอบ
มือง ที่ 84/2559 ง ันที่ 25 ม ายน 2559 รื่องใ ้พนั งาน
นตาบ ได้รับ งินประจาตา นง ะคาตอบ ทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตา นง
จาน น

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจาตา นงใ ้ พนั งาน น
ตาบ จาน น 3 อัตรา ตามคา ั่ง องค ารบริ าร นตาบ รอบ
มือง ที่ 84/2559 ง ันที่ 25 ม ายน 2559 รื่อง ใ ้พนั งาน
นตาบ ได้รับ งินประจาตา นง ะคาตอบ ทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จาน น

432,000 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 4
อัตรา ได้
-ตา นง พนั งานขับรถยนต ป็น งิน 108,000.-บาท
-ตา นง นั ารภารโรง ป็น งิน 108,000.-บาท
-ตา นง คนงานทั่ ไป ป็น งิน 108,000.-บาท
-ตา นง มบ้าน ป็น งิน 108,000.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน คาครองชีพชั่ ครา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
1) คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค ร
ป ครอง นท้องถิ่น จาน น 40,000.-บาท พื่อจาย ป็น งิน
ราง ั ประจาป พนั งาน นท้องถิ่น (งานบริ ารทั่ ไป)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3072
ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) ประ ภทคาตอบ ทนนั รียน นั ึ าฝ งาน จาน น 10,000
.-บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนนั รียน นั ึ าฝ งานในช ง
ปิด ทอม รือ ัน ยุด าร - อาทิตย
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3)ประ ภทคาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง จาน น 5,000
.-บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง คณะ รรม ารตร จรับพั ดุ ะผู้คุมงานของ อบต.
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 2850 ง ันที่ 12 ันยายน 2561
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
4) คาตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ือ ตั้ง จาน น 200,000
.-บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน จ้า น้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ือ ตั้งของ
องค รป ครอง นท้องถิ่น ได้ คณะ รรม าร ือ ตั้งประจา
องค รป ครอง นท้องถิ่น ประธาน รรม าร ะ รรม าร
ประจา น ย ือ ตั้ง อนุ รรม าร รือบุคค ที่ได้รับ าร ตงตั้ง
ใ ้ช ย ือใน ารปฏิบัติ น้าที่ของผู้อาน ย าร าร ือ ตั้ง
ประจาองค รป ครอง นท้องถิ่น ป็นต้น
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 5013 ง ันที่ 26 ิง าคม 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

48,000 บาท

รวม

1,717,130 บาท

รวม

409,200 บาท

จาน น

255,000 บาท
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คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ

าราช าร

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
พนั งาน นตาบ ะ ู จ้างประจา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คา ชาบ้าน

จาน น

10,000 บาท

จาน น

36,000 บาท

จาน น

83,200 บาท

จาน น

25,000 บาท

รวม

806,930 บาท

จาน น

59,930 บาท

าราช าร า รับ

พื่อจาย ป็นคาช ย ือ าร ชาบ้านของพนั งาน นท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร นท้องถิ่น พ. .2548 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของข้า
ราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าบุตรพนั งาน นท้องถิ่น พ. . 2551 ะที่
้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของคณะผู้บริ ารท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าบุตรขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. .2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ข้าป นัง ือ าจัดป
จ้าง มาบริ าร คาตอบ ทนอื่นๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

ะคา

น้า : 9/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาใช้จายใน ารฝ อบรม

จาน น

100,000 บาท

จาน น

7,000 บาท

ะ อ ารทาง ิชา าร จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคค ามรู้ ี่ย ับ ารปฏิบัติงานของ อปท
. ใ ้ ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ะ
พนั งาน ของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
ารฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ ารพื้นที่ ้บข้อมู ระบบ ารบรรณอิ ็ ทรอนิ
พื่อจาย ป็นคาบริ ารพื้นที่ ็บข้อมู ระบบ ารบรรณ
อิ ็ ทรอนิ ประจาปงบประมาณ พ. . 2565 พื่อใช้ า รับ
าร รับ - ง งาน ารบรรณขององค ารบริ าร นตาบ รอบ
มือง ร ม ับ น ยงานองค รป ครอง นท้องถิ่น จัง ัด
ปราจีนบุรี
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คา าร าร นัง ือพิมพราย ัน ราย ัปดา
ฯฯ

พื่อจาย ป็นคา าร าร นัง ือพิมพราย ัน ราย ัปดา
อ ารทาง ิชา าร ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

ะ

น้า : 10/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

รายจาย ี่ย ับ ารรับรอง ะพิธี าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ดังนี้
1) คารับรองใน ารต้อนรับบุคค รณีตร จ ยี่ยม รือตร จ าร
ปฏิบัติราช าร ป็น งิน 10,000.-บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร คา
ครื่องดื่ม คาของข ัญที่ ี่ย นื่องใน าร ี้ยงรับรอง ะคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จา ป็น
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) คา ี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะ
รรม าร รือคณะอนุ รรม าร ที่ได้รับ าร ตงตั้งตาม ฎ มาย
ระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทร งม าดไทย ฯ ฯ ป็น
งิน 10,000.-บาท พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่มตางๆ ฯ ฯ
า รับผู้ ข้าร มประชุม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3) คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมงานตางๆ ซึ่ง ป็น ัน าคัญของทาง
ราช าร ชน ันพอ งชาติ ันปิยม าราช ันท้องถิ่นไทย ัน
ด็ งชาติ ฯ ฯ ป็น งิน 50,000.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

70,000 บาท

น้า : 11/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จาย ารจัด ิจ รรมโครง ารป ป้อง ถาบัน าคัญของชาติ จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินงานโครง ารป ป้อง ถาบัน าคัญของ
ชาติ โดย ฉพาะ ถาบันพระม า ัตริยอัน ป็น ูนยร ม งชาติ
ะค าม ามัคคี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
.0310.4/ 2128 ง ันที่ 31 ร ฎาคม 2557
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที59
่
าดับที่ 1
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2566-2570)
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

***คาใช้จาย ารจัดโครง ารฝ อบรม ะ ึ าดูงาน
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารจัดโครง ารฝ อบรม ะ ึ าดูงาน
ของพนั งาน มาชิ ภา อบต.รอบ มือง ผู้นาชุมชน ุม
อาชีพ ฯ ฯ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
ารฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ
. .2557 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

100,000 บาท

น้า : 12/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

***คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง าร ฉ ิมพระ ียรติฯ

จาน น

50,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

***คาใช้จายใน ารจัดทา น ขต ารป ครองของ อปท.(ตร จ อบ จาน น
ที่ าธารณประโยชน)

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง าร
ฉ ิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปร มนทรรามาธิบดี รี
ินทรม า ชิรา ง รณ ม ิ รภูมิพ ราช ราง ูร ิติ ิริ มบูรณ
อดุ ย ดช ยามินทราธิ บ รราช โรดม บรมนาถบพิตร พระ ชิร
้า จ้าอยู ั ะ ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พัชร ุธาพิม ั ณ
พระบรมราชินี
ฉ ิมพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระปรมินทรม าภูมิ
พ อดุ ย ดช ม ิต าธิ บ รรามาธิบดี จั รีนฤบดินทร ยามินทรา
ธิราช บริมนาถบพิตร ะ ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิติ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ง
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ าด้ ย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. .2559
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารจัดซื้อของข ัญ พ งมา ัย ระ ช้าดอ ไม้ ะ
พ งมา า
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อของข ัญ พ งมา ัย ระ ช้า
ดอ ไม้ ะพ งมา า ฯ ฯ า รับพิธี าร ัน าคัญตาง ๆ ตาม
าระ ะโอ า ที่จา ป็น ะมีค าม าคัญ
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0407/ 1284
ง ันที่ 10 พฤ จิ ายน 2530
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมใน ารรัง ัดที่ าธารณประโยชนภายใน
ตาบ ะ าคาพิ ัด น ขต ารป ครอง ฯ ฯ
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 60
าดับที่ 4
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 13/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

***คาใช้จายใน ารดา นิน าร ือ ตั้ง

จาน น

200,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น ( รณีครบ าระ ยุบ ภา รณี ทนตา นงที่
าง ะ รณีคณะ รรม าร าร ือ ตั้ง ั่งใ ้มี าร ือ ตั้งใ ม)
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0808.2/ 5013 ง ันที่ 28 ิง าคม 2563 ร มทั้ง ารประชา
ัมพันธรณรงค รือ ารใ ้ข้อมู ขา าร ประชาชนทราบถืง
ิทธิ ะ น้าที่ ะ ารมี นร มทาง าร มืองใน าร ือ ตั้ง
ภาผู้ ทนรา ฎร ะ รือ มาชิ ุฒิ ภาตามค าม มาะ ม
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที60
่
าดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ะคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน
นตาบ พนั งานจ้าง คณะผู้บริ าร ะ มาชิ ภา
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าทีท้องถิ่น พ. . 2555 ะที่
้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน ซอม ซมทรัพย ิน คาบารุงรั า
ทรัพย ิน า รับครุภัณฑตางๆ ของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้
ตางๆ ชน ระดา ปา า ดิน อ มึ ฟ้ม ฯ ฯ า รับ
ปฏิบัติ น้าที่ใน นราช ารของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

รวม

190,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

น้า : 14/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

ั ดุงานบ้านงานครั

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตาง ๆ า รับปฏิบัติ น้าที่
ใน นราช ารของ อบต. ชน ปรง ไม้ าด บู ผงซั ฝอ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุยานพา นะ ะขน ง
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง
ใน น้ามัน บรค น้า ั่น นอต ะ รู ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ปฏิบัติงานใน
น้าที่ของ อบต. ชน น้ามันดี ซ น้ามัน บนซิน น้ามัน
ครื่อง ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุคอมพิ ตอร

จาน น

30,000 บาท

รวม

311,000 บาท

จาน น

240,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า า รับที่ทา าร องค ารบริ าร นตาบ
ะที่ ป็นทรัพย ินอื่นของ อบต. ะไฟฟ้าที่ าธารณะประโยชน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาน้าประปา คาน้าบาดา
จาน น

24,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาน้าประปา า รับที่ทา ารองค ารบริ าร น
ตาบ ะที่ ป็นทรัพย ินอื่นของ อบต. ะในที่ าธารณะ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ ารโทร ัพท

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ข้อมู ต ับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ ป้นพิมพ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

พื่อจาย ป็นคาโทร ัพท า รับที่ทา ารองค ารบริ าร นตาบ
รอบ มือง ะ านั งานอื่นของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

น้า : 15/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาบริ ารไปร ณีย

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาไปร ณีย คาโทร ข คาธนาณัติ คาซื้อด งตรา
ไปร ณียา ร คา ชาตู้ไปร ณีย ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบริ าร ื่อ าร ะโทรคมนาคม

จาน น

7,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ี่ย ับ ารใช้ระบบอิน
ทอร น็ต (Internet) คา ชา Server คาจดทะ บียน โด มน นม
(go.th) คา ชาใช้ ครือขาย ะบริ ารผานระบบดา ทียมไอพี
ตาร ะคา ื่อ ารอื่นๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน

รวม

86,000 บาท

รวม

86,000 บาท

จาน น

6,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
***คาจัดซื้อตู้

็ ( บบบาน ื่อน) 2 บาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ็ ( บบบาน ื่อน) 2 บาน จาน น 1
ัง ตั้งซื้อตามราคาท้องต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑตางๆ ใ ้ ามารถ
ใ ้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 16/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

รวม

2,403,040 บาท

รวม

2,083,040 บาท

รวม

2,083,040 บาท

จาน น

1,072,580 บาท

จาน น

42,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ า พื่อ ึ า ิจัย ประ มินผ รือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน รือ ิ่ง อ ร้าง ชน คาจ้างบริ ารจัด ารระบบตางๆ คาจ้าง
องค ร รือ ถาบันที่ ป็น าง พื่อ ป็นผู้ดา นิน าร าร จค ามพึง
พอใจของผู้มารับบริ าร
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 60
าดับที่ 6
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 4 อัตรา ได้
-ผู้อาน ย าร องค ัง จาน น 462,260.-บาท
-นั ิชา ารค ัง จาน น 203,280.-บาท
- จ้าพนั งานพั ดุ จาน น 203,520.-บาท
- จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จาน น 203,520.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตา นง
พื่อจายใ ้ พนั งาน นท้องถิ่น ที่ได้รับ งินประจา
ตา นง จาน น 1 อัตรา ตามคา ั่ง อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559
ง ันที่ 25 ม ายน 2559 รื่องใ ้พนั งาน นตาบ ได้รับ งิน
ประจาตา นง ะคาตอบ ทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 17/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาจ้าง ู จ้างประจา

จาน น

569,040 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างประจา พร้อม งินปรับปรุงคาจ้าง จาน น 2
อัตรา ได้
- จ้าพนั งาน าร งิน ะบัญชี ป็น งิน 288,960.-บาท
- นั ิชา ารจัด ็บรายได้ ป็น งิน 280,080.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จาน น

368,880 บาท

จาน น

30,540 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผู้ช ย
จ้าพนั งานพั ดุ จาน น 1 อัตรา ป็น งิน 152,880.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 2
อัตรา ได้
- ตา นง คนงานทั่ ไป (งานบริ ารงานค ัง)
- ตา นง คนงานทั่ ไป (งานจัด ็บรายได้)
ป็น งิน 216,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 18/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

1) คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อปท
. จาน น 20,000.-บาท พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป
พนั งาน นท้องถิ่น (งานบริ ารงานค ัง)
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
3072 ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) ประ ภทคาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง จาน น 5,000.-บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน คณะ
รรม ารจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะ รรม ารตร จรับพั ดุ ะผู้คุมงาน
ของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร
จาน น

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ
พนั งาน นตาบ ะ ู จ้างประจา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

าราช าร า รับ

ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของข้า
ราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา ะผู้มี ิทธิได้รับ งินช ย ือ
าร ึ าบุตร
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าของบุตรขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ.
.2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

25,000 บาท

น้า : 19/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ าร ชน คา ข้าป นัง ือ คาบริ าร
ตางๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารฝ อบรม
จาน น

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร

พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคค ามรู้ ี่ย ับ ารปฏิบัติงานของ อปท
. ใ ้ ผู้บริ าร มาชิ ภาท้องถิ่น ข้าราช าร ะพนั งาน
ของ อปท.
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
ารฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ. .2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ะคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน
นตาบ พนั งานจ้าง
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. .2555 ะที่
้ไข พิ่ม ติม
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
โครง ารจัดทาภา ีที่ดิน ะ ิ่งป ู ร้าง
จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโครง ารจัดทาภา ีที่ดิน ะ ิ่งป ู ร้าง ะจัด
ทา ื่อประชา ัมพันธ ี่ย ับภา ีที่ดิน ะ ิ่งป ู ร้าง ร มถึง
คาจัดทา รือปรับปรุงข้อมู ผนที่ภา ี ะทะ บียนทรัพย ิน
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 65
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 20/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาบารุงรั า ะซอม ซม

จาน น

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

ั ดุ านั งาน

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้
ตางๆ ชน ระดา ฟ้ม ปา า ดิน อ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุคอมพิ ตอร

จาน น

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

241,440 บาท

รวม

241,440 บาท

รวม

241,440 บาท

จาน น

241,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ตางๆ ชน อุป รณบันทึ
ข้อมู ต ับผง มึ ครื่องพิมพ ป้นพิมพ มา ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน ตา นง นั ิชา ารตร จ อบภายใน จาน น 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 21/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

1,738,720 บาท

รวม

443,520 บาท

รวม

443,520 บาท

จาน น

203,520 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น
1 อัตรา ได้
- ตา นง จ้าพนั งานป้อง ัน ะบรร ทา าธารณภัย ป็น
งิน 203,520บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
จาน น

216,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 2
อัตรา ได้
- ตา นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด บา
- ตา นง คนงานทั่ ไป (งานป้อง ัน) ป็น งิน 216,000 บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ้ พนั งานจ้าง
ที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่มตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ะ .อบต. ที่ มท
.0809.3/ 1372
ง ันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

24,000 บาท

น้า : 22/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง
นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
1) คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค ร
ป ครอง นท้องถิ่น
จาน น 10,000 บาท พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป พนั งาน
นท้องถิ่น (งานป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน ะระงับ
อัคคีภัย)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย
ที่ มท 0808.2/ 3072 ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2) คาตอบ ทนอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน
(อปพร.) จาน น 50,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ อป
พร.ตาบ รอบ มือง ที่ปฏิบัติงาน ารป้อง ัน ะ ดอุบัติ ตุทาง
ถนนในช งอยูจุดตร จ ท า ัน าคัญตางๆ ของทางราช าร
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.4/ 1346
ง ันที่ 1 มีนาคม 2562 ะ นัง ือด นที่ ุด ที่ 0810.4/ 1464
ง ันที่ 5 ม ายน 2562
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 66
าดับที1่
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
3) คาตอบ ทน า รับผู้ปฏิบัติงาน รือช ย ือผู้ประ บ
าธารณภัย จาน น 20,000 บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้
อปพร. น ย ู้ชีพ ู้ภัย ฯ ฯ ในตาบ รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 3358 ง ันที่ 29 ตุ าคม 2553
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

รวม

565,200 บาท

รวม

80,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

น้า : 23/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

ค่าใช้สอย

รวม

311,200 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

***คาใช้จาย พื่อจัดทาโครง ารป้อง ัน ะ ดอุบัติ ตุทางถนนใน จาน น
ช ง ท า าคัญ

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน ารฝ อบรม
พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคค ามรู้ ี่ย ับ ารปฏิบัติงานของ อปท
. ใ ้ ข้าราช าร ะพนั งานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
ารฝ อบรม ะ าร
ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. .2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

คาใช้จายใน ารอบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน (อป
พร.) ะอา า มัคร ู้ชีพ ้ภู ัย (OTOS) ในพื้นที่ตาบ รอบ มือง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดฝ อบรมประชาชนในตาบ
ตามนโยบายรัฐบา
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ิจ ารอา า
มัครป้อง ันภัยฝ่ายพ รือน พ. .2553
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารป้อง ัน ะ ด
อุบัติ ตุทางถนน
ในช ง ท า าคัญ ชน ท า ปใ ม ท า ง รานต ฯ ฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท. 0804.5/ 1634 ง ันที่ 22 ันยายน 2557
ะ นัง ือ รม ง ริมฯด นที่ ุด ที่ มท 0810.4/ 1464 ง ัน
ที่ 5 มีนาคม 2562
-ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้า 66
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 24/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

***คาใช้จาย พื่อจัดทาโครง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัย
พิบัติ ( ั ูตรทบท น)

จาน น

96,200 บาท

จาน น

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย พื่อดา นินโครง ารป้อง ัน ะ ้ไขปัญ า
ยา พติดในรูป บบตางๆ ชน ารประชา ัมพันธ าร ้ไข
ปัญ ายา พติดในชุมชน าร นับ นุน ารบาบัดรั า ะฟนฟู
ภาพราง าย ะอบรมคณะ รรม าร ะ จ้า น้าที่ของ ูนย
ประ านงานตอ ู้ พื่อ อาชนะยา พติด ฯ ฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0810.6/ 3188
ง ันที่ 28 พฤ ภาคม 2562 ะ นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครอง นท้องถิ่น ด นมา ที่ มท 0810.6/ 3334 ง ันที่ 18
ตุ าคม 2561
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 66
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้******
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารฝ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติ ฯ ฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ มท ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 440 ง ัน
ที่ 13 ุมภาพันธ 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

***คาใช้จาย พื่อดา นินโครง ารป้อง ัน ะ ้ไขปัญ ายา พติด
ในรูป บบตาง ๆ

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้****

น้า : 25/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

ค่าวัสดุ

รวม

174,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุใน ารซอม ซมยานพา นะ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ ตั้งซื้อตามราคาท้องต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น
จาน น

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ชน น้ามัน
ดี ซ น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ครื่อง ตง าย

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดปฏิบัติ าร ะอุป รณ ารปฏิบัติ น้าที่
ของ อปพร.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ครื่องดับ พ ิง

จาน น

24,000 บาท

ั ดุยานพา นะ ะขน ง

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าย งน้าดับ พ ิง ขนาด 1.5 นิ้ ยา 20
มตร ะ ขนาด 1.5 นิ้ ยา 30 มตร ข้อตอทอง
ือง จาน น 2 ้น ตั้งซื้อตามราคาท้องต าด
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 157
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 26/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

งบลงทุน

รวม

710,000 บาท

รวม

710,000 บาท

โครง ารจัดซื้อ ะติดตั้ง ้องโทรทั น งจรปิด (CCTV) ชนิด ครือ จาน น
ชาย

630,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้า ะ ิทยุ

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ะติดตั้ง ้องโทรทั น งจรปิด (CCTV)
ชนิด ครือขาย บบมุมมองคงที่ พร้อมอุป รณติดตั้ง ะจุดค บ
คุมพื้นที่ มูที่ 8 ( พิ่ม ติม) ตาบ รอบ มือง จาน น 230,000
.-บาท จัดซื้อโดย ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานของ
ระบบ ้องโทรทั น งจรปิด ฉบับ ดือนตุ าคม 2561 ระทร งดิ
จิทั พื่อ ร ฐ ิจ ะ ังคม ราย ะ อียดตามที่ อบต. า นด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ะติดตั้ง ้องโทรทั น งจรปิด (CCTV)
ชนิด ครือขาย บบมุมมองคงที่ พร้อมอุป รณติดตั้ง ะจุดค บ
คุม พื้นที่ มูที่ 2,3,5 ตาบ รอบ มือง จาน น 400,000.-บาท จัด
ซื้อโดย ณฑราคา าง ะคุณ ั ณะพื้นฐานของระบบ ้อง
โทรทั น งจรปิด ฉบับ ดือนตุ าคม 2561 ระทร งดิจิทั พื่อ
ร ฐ ิจ ะ ังคม ราย ะ อียดตามที่ อบต. า นด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑตางๆ ใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

80,000 บาท

น้า : 27/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

1,489,450 บาท

รวม

1,231,920 บาท

รวม

1,231,920 บาท

จาน น

1,044,480 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 4 อัตรา ได้
- ตา นง ผู้อาน ย าร อง าร ึ า ป็น งิน 396,000 บาท
- ตา นง นั ิชา าร ึ า ป็น งิน 241,440.-บาท
- ตา นง จ้าพนั งานธุร าร ป็น งิน 203,520.-บาท
- ตา นง จ้าพนั งาน าร งิน ะบัญชี ป็น งิน 203,520.-บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตา นง
จาน น

42,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
งินอุด นุน นราช าร
พื่อจาย ป็น งิน อุด นุนอา ภอ มืองปราจีนบุรี พื่อจัดทา
โครง ารป้อง ัน ะปราบปรามยา พติดอา ภอ มือง
ปราจีนบุรี ประจาปงบประมาณ พ. . 2565
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.6/ 3334 ง ันที่ 18 ตุ าคม 2561 ะ
นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.6/ 3188 ง
ันที่ 28 พฤ ภาคม 2562
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 67
าดับที่ 8
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

พื่อจายใ ้ พนั งาน นท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจา
ตา นง จาน น 1 อัตรา ตามคา ั่ง อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559
ง ันที่ 25 ม ายน 2559 รื่องใ ้พนั งาน นตาบ ได้รับ งิน
ประจาตา นง ะคาตอบ ทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 28/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จาน น

121,440 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นงผู้ดู
ด็ (ทั ะ) จาน น 1อัตรา จาน น 112,800.-บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 2786 ง ันที่ 8 พฤ ภาคม 2562
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
ะ จาน น 8,640.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จาน น

24,000 บาท

รวม

175,430 บาท

รวม

3,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

รวม

117,760 บาท

จาน น

5,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง
นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป พนั งาน นท้องถิ่น
(งานระดับ อน ัน รียน ะประถม ึ า)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3072
ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อ ป็นคาจ้าง มาบริ ารจัดทาป้ายประชา ัมพันธ ประ า รับ
มัครนั รียน ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

น้า : 29/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

คาใช้จายใน ารฝ อบรม

จาน น

10,000 บาท

***คาจัด าร รียน าร อน (ราย ั )

จาน น

20,400 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร รียน าร อน (ราย ั ) ใ ้
ด็ ูนยพัฒนา ด็ ็ อบต.รอบ มือง จาน น 12 คน
(จาน น ด็ ณ ันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคน ะ 1,700
.-บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 2786
ง ันที่ 8 พฤ ภาคม 2562
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ. .2561-2565) น้าที่ 69 าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
***คาจ้าง มาจัดทาอา าร าง ัน ด็ นั รียน

จาน น

58,800 บาท

พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคค ามรู้ ี่ย ับ ารปฏิบัติงาน ของผู้
ดู ด็ (ทั ะ) ูนยพัฒนา ด็ ็ อบต.รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ. . 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาอา าร าง ันใ ้ ด็ ็ ของ ูนย ด็ ็ อบต
.รอบ มืองจาน น 12 คน (จาน น ด็ ณ ันที่ 10
มิถุนายน 2564)
อัตราคน ะ 20.- บาท/ ัน จาน น 245 ัน
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 2786 ง ันที่ 8 พฤ ภาคม 2562
-ปรา ฎตามตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 69
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****

น้า : 30/55

ันที่พิมพ : 29/4/2565 11:24:40

***คาใช้จายใน ารจัด าร ึ า า รับ ูนยพัฒนา ด็ ็

จาน น

13,560 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด าร ึ า (คา นัง ือ
รียน อุป รณ าร รียน คา ครื่อง บบนั รียน ะคา ิจ รรม
พัฒนาผู้ รียน) ใ ้ ูนยพัฒนา ด็ ็ อบต.รอบ มือง
จาน น 12 คน
(จาน น ด็ ณ ันที่ 10 มิถุนายน 2564)อัตราคน ะ 1,130.-บาท
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 3274
ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ. .2561-2565) น้าที่ 69 าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ

รวม

54,670 บาท

ั ดุ านั งาน

จาน น

8,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ ตางๆ
ชน ระดา ปา า ดิน อ ฟ้ม ฯ ฯ า รับปฏิบัติ น้าที่
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นจัดซื้อ ั ดุไฟฟ้า ชน อดไฟฟ้า าย
ไฟฟ้า ฟิ ฯ ฯ ใน ารซอม ซมไฟฟ้าภายในอาคาร ูนยพัฒนา
ด็ ็ อบต.รอบ มือง
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ั ดุงานบ้านงานครั

จาน น

36,670 บาท

รวม

66,100 บาท

รวม

66,100 บาท

จาน น

46,100 บาท

1. พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุตางๆ า รับปฏิบัติ น้าที่ใน น
ราช าร ชน ไม้ าด ปรง ผงซั ฟอ ้ น้า ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2.คาอา าร ริม (นม)
พื่อ ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ใ ้
- ูนยพัฒนา ด็ ็ (อปท.จัดตั้ง อง)
จาน น 12 คน (จาน น ด็ ณ ันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตราคน
ะ 7.37 บาท จาน น 260.- ัน ป็น งิน 23,000.- บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ด็ ็ ถึง นั รียน ป.6 ของโรง รียน ัดบางคาง ( พฐ
.) จาน น 4 คน (จาน น ด็ ณ ันที่ 10 มิถุนายน 2564) อัตรา
คน ะ 7.37 บาท จานาน 260.- ัน ป็น งิน 7,670.-บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่มท
0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565)
น้าที่ 69 าดับที่ 4
*****ตั้งจายจา อุด นุนทั่ ไป*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ครื่องปรับอา า ขนาด 36,000 บีทียู
คาจัดซื้อ ครื่องปรับอา า ย น ชนิดตั้งพื้น รือ
ข น ขนาด 36,000 BTU(มีระบบฟอ อา า ) จาน น 1
ตั พร้อมติดตั้ง ตั้งซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ านั งบ
ประมาณ ดือนธัน าคม 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ร้างตาง ๆ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จาน น

20,000 บาท

รวม

16,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จาน น

16,000 บาท

รวม

948,520 บาท

รวม

349,320 บาท

รวม

349,320 บาท

จาน น

349,320 บาท

งินอุด นุน นราช าร
งินอุด นุน นราช าร
พื่อจาย ป็น งิน
- อุด นุนโรง รียน ัดบางคางตาบ รอบ มือง พื่อ นับ นุน
โครง ารอา าร าง ัน า รับ ด็ ็ - นั รียน ป.6 โรง รียน
ัดบางคาง จาน น 4 คน (จาน น ด็ ณ ันที่ 10
มิถุนายน 2564) อัตราคน ะ 20.-บาท จาน น 200 ัน
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
0816.2/ 3274 ง ันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 69
าดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 1 อัตรา ได้ ตา นง นั ชิ า าร าธารณ ุข
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น

รวม

237,300 บาท

รวม

21,900 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

16,900 บาท

รวม

140,400 บาท

จาน น

8,400 บาท

คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง
นท้องถิ่น จาน น 5,000.-บาท พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป
พนั งาน นท้องถิ่น (งานบริ าร าธารณ ุข ะงาน าธารณ
ุขอื่น)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3072
29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย ั ดิ าร ี่ย
ับ าร ึ าบุตรขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน าร าร จข้อมู จาน น ัต

ะขึ้นทะ บียน ัต

พื่อจาย ป็นคา าร จข้อมู จาน น ัต ะขึ้นทะ บียน ัต ตาม
โครง าร ัต ป อดโรค คนป อดภัย จา โรคพิ ุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน า ตราย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณ ัย ั ณ อัคราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติย
ราชนารี จัด รรตั ะ 6 บาทตอป พื่อ าร จ ุนัข ะ ม ทั้งที่มี
จ้าของ ะไมมี จ้าของ ป ะ 2 ครั้ง (ธัน าคม ะมิถุนายน)
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นด นที่
ุด ที่ มท 0819.3/ 19 3 ม ราคม 2563
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565)
น้าที่ 72 าดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
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คาใช้จายใน ารอบรม

จาน น

30,000 บาท

จาน น

42,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ัต ป อดโรค คนป อดภัย จา
โรคพิ ุนัขบ้าตามพระปณิธาน า ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้า
น้องนาง ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ ัย ั ณ อัครราช ุมารี รมพระ
รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี ใน ารจัดซื้อ ัคซีน ะอุป รณ
ใน ารฉีดป้อง ัน ะค บคุมคุมโรคพิ ุนัขบ้าตั ะ 30
บาท จัด รรตามจาน น ุนัข ะ ม ทั้งที่มี จ้าของ ะไมมี จ้า
ของ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 2072 5 ร ฎาคม 2561
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565)
น้าที่ 72 าดับที่ 6
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
คาใช้จายจัดทาโครง ารป้อง ัน ะระงับโรคติดตอ
จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝ อบรมใน ารพัฒนาองคค ามรู้
ี่ย ับ ารปฏิบัติงานของ อปท. ใ ้ ผู้บริ าร มาชิ ภา
ท้องถิ่น ข้าราช าร ะพนั งานของ อปท.
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.
. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายโครง าร ัต ป อดโรค คนป อดภัย จา โรคพิ ุนัข

พื่อจาย ป็นคาใช้จายจัดทาโครง ารป้อง ัน ะระงับโรคติด ชื้อ
ไ รั โคโรนา 2019 (โค ิด-19) ะ ารป้อง ันค บคุมโรคไข้
ือดออ ฯ ฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 1433 ง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จาน น

10,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จาน น

75,000 บาท

รวม

37,900 บาท

รวม

37,900 บาท

จัดซื้อ ้าอี้ทางาน า รับพนั งาน นตาบ จาน น 1 ตั

จาน น

2,500 บาท

คาจัดซื้อ ้าอี้ านั งาน า รับพนั งาน นตาบ จาน น 1
ตั ตั้งซื้อตามราคาท้องต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
จัดซื้อโตะทางานพนั งาน นตาบ จาน น 1 ตั

จาน น

4,500 บาท

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ะคาใช้ อย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน นตาบ ฯ ฯ
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. .2555 ะ ้ไข
พิ่ม ติม
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
ั ดุ ิทยา า ตร รือ าร พทย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อทรายอะ บท รือ าร คมีที่ใช้
ใน ารพน มอ ค ัน ะ าจัดยุง าย ฯ ฯ
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
น้าที่ 71 าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

คาจัดซื้อโตะทางาน า รับพนั งาน นตาบ จาน น 1 ตั
ตั้งซื้อตามราคาท้องต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ครุภัณฑคอมพิ ตอร รืออิ ็ ทรอนิ
จัดซื้อคอมพิ ตอร า รับ านั งาน

จาน น

22,000 บาท

พื่อจายคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิ ตอร า รับ านั งาน (จอ ดง
ภาพไมน้อย า 19 นิ้ ) จาน น 1 ครื่อง ตั้งซื้อตาม ณฑราคา
ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิ ตอร ฉบับ ดือน
พฤ ภาคม 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
จัดซื้อ ครื่องพิมพ
จาน น

8,900 บาท

คาจัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ซอร รือ LED ขา
ดา ชนิด Network บบที่ 1
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพชนิด ซอร รือ LED ขา
ดา ชนิด Network บบที่ 1 (28 น้า/นาที) จาน น 1
ครื่อง ตั้งซื้อตาม ณฑราคา ะคุณ ั ณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิ ตอร ฉบับ ดือนพฤ ภาคม 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

324,000 บาท

รวม

324,000 บาท

จาน น

144,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุน พื่อ นับ นุนคาป่ ย าร า รับนั บริบา ท้องถิ่น
อุด นุน พื่อ นับ นุนคาป่ ย าร า รับนั บริบา ท้องถิ่น พื่อ
จาย ป็น งินอุด นุนงบประมาณ พื่อ นับ นุนคาป่ ย าร า รับ
นั บริบา ท้องถิ่นตาบ รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยอา า มัคร
บริบา ท้องถิ่นของ อปท. พ. .2562
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
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งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข

จาน น

180,000 บาท

รวม

445,320 บาท

รวม

317,520 บาท

รวม

317,520 บาท

จาน น

317,520 บาท

รวม

127,800 บาท

รวม

57,800 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

48,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
ของ อบต. รอบ มือง ใน ารขับ ค ื่อนโครง ารพระราชดาริด้าน
าธารณ ุขใน ิจ รรมตางๆ ะภาระ ิจตามค าม มาะ ม มู
บ้าน ะ 20,000.-บาท
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0801.5/ 2072 . 5 ร ฎาคม พ. .2561
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565)
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป*****
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 1 อัตรา ได้ ตา นง นั พัฒนาชุมชน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป พนั งาน นท้อง
ถิ่น (งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ังคม ง คราะ )
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/
3072 ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคาช ย ือ าร ชาบ้านของพนั งาน นท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคา ชาบ้านของ
ข้าราช าร นท้องถิ่น พ. .2548 ะที่ ้ไข พิ่ม ติม
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งินช ย
งินช ย

ือ าร ึ าบุตร
ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น
- ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าบุตรพนั งาน นท้องถิ่น พ. .2541
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย

จาน น

4,800 บาท

รวม

70,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน ารฝ อบรม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝ อบรมใน ารพัฒนาองคค ามรู้
ี่ย ับ ารปฎิบัติงานของ อปท. ใ ้ ผู้บริ าร มาชิ ภา
ท้องถิ่น ข้าราช าร ะพนั งานของ อปท.
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรม ะ าร ข้ารับฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.
. 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ะคาใช้ อย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช ารของพนั งาน นตาบ ฯ ฯ
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2555 ะที่ ้ไข
พิ่ม ติม
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จาย พื่อดา นินงานโครง าร ง ริม ิจ รรม ภา ด็ ะ
จาน น
ยา ชนตาบ รอบ มือง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง าร ง ริม ิจ รรม ะ
ใ ้ค ามรู้ ภา ด็ ะ ยา ชนภายในตาบ รอบ มือง
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

30,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,244,060 บาท

รวม

1,935,060 บาท

รวม

1,935,060 บาท

จาน น

1,500,720 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้ พนั งาน นตาบ พร้อม งินปรับปรุง
งิน ดือน จาน น 4 อัตรา ได้
-ผู้อาน ย าร องชาง จาน น 442,320.- บาท
-นายชางโยธา (ชานาญงาน) จาน น 453,480.- บาท
-นายชางโยธา (ชานาญงาน) จาน น 363,480.- บาท
- ิ รโยธา จาน น 241,440.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินประจาตา นง
จาน น

42,000 บาท

พื่อจายใ ้ พนั งาน นท้องถิ่นที่ได้รับ งินประจา
ตา นง จาน น 1 ราย ตามคา ั่ง อบต.รอบ มือง ที่ 84/2559
ง ันที่ 25 ม ายน 2559 รื่อง ใ ้พนั งาน นตาบ ได้รับ งิน
ประจาตา นง ะคาตอบ ทนราย ดือน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจ้าง ู จ้างประจา
จาน น

232,920 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ ู จ้างประจา ตา นง จ้าพนั งาน
ธุร าร พร้อม งินปรับปรุงคาจ้าง จาน น 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จาน น

153,960 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้ พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตา นง ผู้ช ย
นายชางโยธา จาน น 1 อัตรา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จาน น

5,460 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน นท้องถิ่น

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน
พิ่ม ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
1)คาตอบ ทนผู้ปฎิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อปท
. จาน น 12,000.- บาท พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป
พนั งาน นท้องถิ่น(งานบริ ารทั่ ไป ี่ย ับ ค ะ ะชุมชน)
-ถือปฎบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท. 0808.2/
3072 ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
2)คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้างจาน น 15,000
.- บาท พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ คณะ รรม ารตร จงาน
จ้าง ะผู้ค บคุมงาน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ าราช าร

รวม

272,000 บาท

รวม

62,000 บาท

จาน น

27,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ าราช าร า รับ
พนั งาน นตาบ ะ ู จ้างประจา
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย าร บิ จาย
งินตอบ ทน ารปฎิบัติงานนอ าราช ารขององค รป ครอง
นท้องถิ่น พ. .2559
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งินช ย ือ าร ึ าบุตร
งินช ย

ือ าร ึ าบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ ู จ้างประจา

พื่อจาย ป็น งินช ย ือ าร ึ าบุตรของพนั งาน นท้องถิ่น
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งิน ั ดิ าร
ี่ย ับ าร ึ าบุตรขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ.
. 2563
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

คาจ้าง มาบริ าร

จาน น

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่จา ป็น า รับ ารปฎิบัติ น้าที่
ของอบต. ะคาตอบ ทนอื่นๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาใช้จายใน ารฝ อบรม

จาน น

60,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็น คา บี้ย ี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พั ะคาใช้จาย
อื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม ัมมนาของพนั งาน
นตาบ ะพนั งานจ้าง
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ. . 2555 ะที่ ้ไข
พิ่ม ติม
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 59
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาพัฒนาองคค ามรู้ ี่ย ับ ารปฎิบัติงาน
ของ อปท.ใ ้ พนั งาน นตาบ ของ อปท.
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน าร
ฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ. . 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือซอม ซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน คาซอม ซมทรัพย ินครุภัณฑตางๆ คาบารุง
รั าทรัพย ิน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องใช้ านั
งาน ชน ปา า ดิน อ ระดา ฟ้ม ฯ ฯ า รับปฏิบัติ น้าที่
ในงานราช ารของ อบต.
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ อ ร้าง
จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ อ ร้าง ชน ี ปรงทา
ี ทิน นอร ตะปู ด ไม้อัด ะ ั ดุใน ารซอม ซมระบบ
ประปา ร มทั้ง ั ดุใน ารซอม ซมที่อยูอา ัยใ ้ ับประชาชนผู้
ยา ไร้ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุยานพา นะ ะขน ง

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุตาง ๆ ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง
ใน น้ามัน บร น้า ั่น อดไฟ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุคอมพิ ตอร

จาน น

30,000 บาท

รวม

37,000 บาท

รวม

37,000 บาท

คาจัดซื้อ ้าอี้พนั งาน นตาบ ระดับ 2-5

จาน น

2,500 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ้าอี้ จาน น 1 ตั ตั้งซื้อตามราคาท้อง
ต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาจัดซื้อโตะทางานพนั งาน นตาบ ระดับ 2-5

จาน น

4,500 บาท

ั ดุ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุคอมพิ ตอร ชน อุป รณบันทึ
ข้อมู ต ับผง มึ ป้นพิมพ มา ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านั งาน

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโตะทางาน จาน น 1 ตั ตั้งซื้อตามราคา
ท้องต าด
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ

จาน น

30,000 บาท

รวม

883,000 บาท

รวม

240,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จาน น

216,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 2 อัตรา
-ตา นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด บา
-ตา นง คนงานทั่ ไป(งานไฟฟ้า ะประปา)
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จาน น

24,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือปรับปรุงครุภัณฑตางๆใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ะ .อบต. ที่ มท
. 0809.3/ 1372 ง ันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป พนั งาน นท้องถิ่น(งานไฟฟ้า
ะประปา)
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท. 0808.2/
3072 ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

รวม

163,000 บาท

รวม

3,000 บาท

จาน น

3,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

คาจ้าง มาบริ าร

จาน น

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่จา ป็น า รับ ารปฎิบัติตาม
น้าที่ของ อบต. ฯ ฯ ะคาตอบ ทนอื่นๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะซอม ซม

จาน น

20,000 บาท

รวม

120,000 บาท

ั ดุไฟฟ้า ะ ิทยุ

จาน น

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ิ่งของ ครื่องใช้ตางๆ ชน อดไฟ
ฟ้า ิ ซไฟฟ้า ฟิ ฯ ฯ พื่อติดตั้ง ะซอม ซมไฟฟ้า
าธารณะทุ มูบ้าน
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุยานพา นะ ะขน ง

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยางใน น้ามัน
บร น้า ั่น นอต ะ รู ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น

จาน น

30,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

พื่อจาย ป็นคาบารุง รือซอม ซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ ชน คาซอมบารุง ครุภัณฑตางๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ชน น้ามัน
ดี ซ น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือปรับปรุงครุภัณฑตางๆใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

400,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ารประปา นภูมิภาค าขาจัง ัด
ปราจีนบุรี ใน ารดา นิน ารขยาย ะติดตั้งประปาบริ ณ มูที่ 1
-9 ตาบ รอบ มือง
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุน
ของ อปท. พ. . 2559 ะ นัง ือ ระทร งม าดไทยที่ มท
0808.2/ 4427 ง ันที่ 7 ิง าคม 2561
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 78
าดับที่ 15
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
อุด นุน านั งาน ารไฟฟ้า นภูมิภาคจัง ัดปราจีนบุรี
จาน น

200,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุน ารประปา นภูมิภาค าขาจัง ัดปราจีนบุรี

พื่อจาย ป็น งินอุด นุน านั งานไฟฟ้า นภูมิภาคจัง ัด
ปราจีนบุรี ใน ารดา นิน ารขยาย ขตไฟฟ้าบริ ณ มูที่ 1-9
ตาบ รอบ มือง
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ย งินอุด นุน
ของ อปท. พ. . 2559 ะ นัง ือ ระทร งม าดไทยที่ มท
0808.2/ 4427 ง ันที่ 7 ิง าคม 2561
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 77
าดับที่ 6
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,532,000 บาท

รวม

480,000 บาท

รวม

480,000 บาท

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จาน น

432,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้างทั่ ไป จาน น 4
อัตรา ได้
-ตา นง พนั งานขับ ครื่องจั รขนาด าง ป็น งิน 108,000
.- บาท
-ตา นง คนงานประจารถขยะ จาน น 3 อัตรา ป็น
งิน 324,000.- บาท
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จาน น

48,000 บาท

รวม

952,000 บาท

รวม

12,000 บาท

จาน น

12,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆใ ้ พนั งานจ้างที่มี ิทธิได้รับ งิน พิ่ม
ตางๆ ชน งิน พิ่ม ารครองชีพชั่ ครา
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. ะ .อบต. ที่ มท
. 0809.3/ 1372 ง ันที่ 1 ร ฎาคม 2558
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง น
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินราง ั ประจาป พนั งาน นท้องถิ่น(งาน าจัด
ขยะมู ฝอย ะ ิ่งปฎิ ู )
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3072
ง ันที่ 29 ันยายน 2557
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่จา ป็น า รับ ารปฎิบัติงานตาม
น้าที่ของ อบต. ะคาตอบ ทนอื่นๆ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาบริ ารที่ทิ้งขยะมู ฝอย

จาน น

600,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดทาโครง าร าจัดขยะ ปย ครั รือน ( มูบ้าน
พื้นที่ตาบ รอบ มือง)
-ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติรั าค าม ะอาด ะ ป็นระ บียบ
รียบร้อยของบ้าน มือง (ฉบับที่ 2) พ. . 2560
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
คาบารุงรั า ะซอม ซม
จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารที่ทิ้งขยะมู ฝอย ใ ้ านั งาน ท บา
มืองปราจีนบุรี ประจาปงบประมาณ พ. . 2565
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร าจัดขยะ ปย ครั รือน

พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบารุงรั าทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ

รวม

240,000 บาท

ั ดุงานบ้านงานครั

จาน น

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อถังรองรับขยะมู ฝอย ะถุงตาขายคัด ย
ขยะในพื้นที่ตาบ รอบ มือง ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุยานพา นะ ะขน ง

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุตางๆ ชน บต ตอรี่ ยางนอ ยาง
ใน น้ามัน บร นอต ะ รู ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น

จาน น

120,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ชื้อ พ ิง ะ อ ื่น ชน น้ามัน
ดี ซ น้ามัน ครื่อง ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ั ดุ ครื่อง ตง าย

จาน น

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ั ดุ ครื่อง ตง าย ใน าร าจัดขยะมู
ฝอย ชน รอง ท้าบูด ื้อ ั๊ ถุงมือ ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จาน น

90,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรั า ะปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบารุงรั า ะ ารปรับปรุงครุภัณฑ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายโครง ารถนน ะอาด น้าบ้านนามอง

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารปรับปรุงภูมิทั น รั าค าม ะอาด
ะค าม ป็นระ บียบ รียบร้อยภายในชุมชน
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 82
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารจัดทา ะประ าน ผนพัฒนาท้องถิ่นขององค ร จาน น
ป ครอง นท้องถิ่น
พื่อนาข้อมู มาประ อบ ารจัดทา ผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ประชาชนมี นร มใน าร ดงค ามคิด ็น
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท
. 0891.4/ 856 ง ันที่ 12 มีนาคม 2553 ะ นัง ือ รม ง
ริม ารป ครอง นท้องถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0810.3/ 1921
ง ันที่ 16 พฤ ภาคม 2562
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 85
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

20,000 บาท
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***คาใช้จาย พื่อดา นินโครง าร ิจ รรมด้าน ารพัฒนา ตรี ะ
ครอบครั

จาน น

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาดา นินโครง าร ิจ รรมด้าน ารพัฒนา ตรี ะ
ครอบครั ชน าร ง ริมภา ะผู้นา ตรี ในชุมชน ะ าร
พัฒนา ตรีด้านตางๆ ฯ ฯ าร ง ริมตั้ง ูนยใ ้ ารช ย ือ
ตรี
-ถือปฎิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0803.2/ 2550
ง ันที่ 21 มิถุนายน 2556
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 82
าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุน ุมอาชีพภายในตาบ
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ุมอาชีพภายในตาบ ตามโครง าร ง
ริม ุามอาชีพใ ้ ประชาชนในตาบ พื่อใ ้ประชาชนมีราย
ได้ พียงพอตอ ารดารงชี ิต ะ ามารถพึ่งพาตน องได้อยาง
ยั่งยืน
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 83
าดับที่ 7
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายใน าร ขงขัน ีฬา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ขงขัน ีฬา นั รียน ยา ชน ะ
ประชาชนในตาบ ะระ างตาบ ชน ถ้ ยราง ั รรม าร
ตัด ิน คา ตรียมทีมใน าร ขงขัน คาอา าร ะ ครื่องดื่ม ฯ ฯ
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. . 2561-2565) น้าที่ 88
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
ค่าวัสดุ
ั ดุ ีฬา
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออุป รณ ีฬา ใน าร ง ริม ารออ า ัง
ายใ ้ ยา ชน ะประชาชนภายในตาบ
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 88
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

150,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

***คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริมทาง า นา ะงานประ พณี จาน น
ท้องถิ่น

80,000 บาท

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ง ริม า นา ะงาน
ประ พณีท้องถิ่น ชน ันมาฆปูรมี ประ พณี ง รานต อย
ระทง ทียน ข้าพรร า ฯ ฯ
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ าด้ ย าร บิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ะ าร งนั ีฬา ข้าร ม ขงขัน
ีฬาขององค รป ครอง นท้องถิ่น พ. . 2559
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 89
าดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
***คาใช้จายใน ารอบรมจริยธรรม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารอบรมจริยธรรม
า รับพนั งาน นตาบ คณะผู้บริ าร ะ มาชิ อบต. ร ม
ทั้ง ยา ชน ะประชาชนในพื้นที่
-ถือปฎิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยคาใช้จายใน
ารฝ อบรม ะ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ. .2557
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 90
าดับที่ 7
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

จาน น

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

งานก่อสร้าง

รวม

2,400,000 บาท

งบลงทุน

รวม

2,400,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

งินอุด นุน นราช าร
อุด นุน ัฒนธรรมจัง ัดปราจีนบุรี (โครง ารจัด ิจ รรม ท า
ันมาฆปูรมี)
พื่อจาย ป็นคา นับ นุน ารจัดทาโครง าร ิจ รรม ท า ัน
มาฆปูรมี
- ถือปฏิบัติตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท
0808.2/ 3616 ง ันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 89
าดับที่ 5
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้า ะ ิทยุ
คาจัดซื้อโคมไฟ อง าง าธารณประโยชน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อโคมไฟ อง างพ ัง งอาทิตย ขนาด 60
ัตต พร้อมติดตั้ง า ะตอ ม้อ มูที่ 7 (บ้านบา รุ) ต.รอบ
มือง ปรา ฎใน ผนงานพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565
) น้าที่ 80 าดับที่ 26
.*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,100,000 บาท

จาน น

2,000,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ตร จาน น

50,000 บาท

คา อ ร้างอาคาร รือ ิ่งป ู ร้างตาง ๆ
โครง าร อ ร้างอาคาร อน ประ งค
โครง าร อ ร้างอาคาร อน ประ งค องค ารบริ าร นตาบ
รอบ มือง
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างอาคารคอน รีต ริม ็ 2 ชั้น ขนาด
้าง 8 มตร ยา 16 มตร ราย ะ อียดตาม บบ ป น ะ
ประมาณ ารองค ารบริ าร นตาบ รอบ มือง า นด
- ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 64
าดับที่ 21
*****ตั้งจายจา งินรายได้***** จาน น 620,000 บาท
*****ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ ไป***** จาน น 1,380,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ร้าง
คาบารุงรั า ะปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั า รือปรับปรุงที่ดิน ะ ิ่ง อ ร้าง
ตางๆ ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายโครง าร ูนยบริ ารถายทอด ทคโนโ ยีด้าน าร
ประจาตาบ รอบ มือง

พื่อจาย ป็นคาดา นิน ารของ ูนยถายทอด ทคโนโ ยีด้าน าร
ตร ะ ารรณรงค ้ไขปัญ าด้าน าร ตร ะ าร พิ่ม
ค ามรู้ใ ้
ตร รในด้านตางๆ ฯ ฯ
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 146
าดับที่ 1
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

580,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

580,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

580,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

400,000 บาท

งินอุด นุนองค รประชาชน
อุด นุน ูนยข้า ชุมชนตาบ รอบ มือง
พื่อจาย ป็น งินอุด นุน ูนยข้า ชุมชนตาบ รอบ มือง ใน าร
ดา นิน ารผ ิต ะพัฒนา ม ็ดพันธข้า ที่มีคุณภาพใ ้
ตร
ในชุมชน
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 143
าดับที่ 2
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารทาค าม ะอาด ถนน คู ค อง ทอ
ระบายน้า ฯ ฯ
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
รายจาย ี่ย นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้า ั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
***คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม ะโครง าร าจัดผั ตบช า
พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรม ะโครง าร าจัดผั ตบช าในพื้นที่
าน้าตาบ รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ องอาน ย ารป้อง ัน ะบรร ทา
าธารณภัยจัง ัดปราจีนบุรี ด นที่ ุด ที่ ปจ ( ปภจ)0021.2/
2412 ง ันที่ 4 ิง าคม 2563
-ปรา ฎใน ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 149
าดับที่ 19 , น้าที่ 151-152 าดับที่ 8-11
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
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คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง ารอา า มัครท้องถิ่นรั โ
(อถ .)

จาน น

พื่อจาย ป็นคาจัด ิจ รรมโครง าร ริม ร้างค ามรู้ค าม ข้า
ใจ ารอนุรั ทรัพยา รธรรมชาติ ะ ิ่ง ด ้อม ใ ้ อา า
มัครท้องถิ่นรั โ รือ ูมประชาชนในตาบ รอบ มือง
-ถือปฏิบัติตามระ บียบ ระทร งม าดไทย าด้ ยอา า มัครท้อง
ถิ่นรั โ พ. .2561
ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 3749
ง ันที่ 30 มิถุนายน 2564
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****
โครง ารอนุรั พันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดาริ ม ด็จ
จาน น
พระ ทพรัตนราช ุดา ยามบรมราช ุมารี (อพ. ธ.)
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารคุ้มครอง ดู บารุง
รั า ทรัพยา รธรรมชาติ ะ ิ่ง ด ้อม ค บคุม ะ ดม พิ
ป็นมิตร ับ ิ่ง ด ้อม ฯ ฯ
-ถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง นท้องถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.6/ 1470 ง ันที่ 24 ร ฎาคม 2560
-ปรา ฎตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. .2561-2565) น้าที่ 150
าดับที่ 3
*****ตั้งจายจา งินรายได้*****

30,000 บาท

50,000 บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานงบกลาง

106,500
4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสารองจาย

600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

437,940

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

82,440

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบ ลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริ ารสวนตาบลรอบ
เมือง

115,740

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

106,500
4,300

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7,224,000

เบี้ยยังชีพความพิการ

2,208,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

เงินสารองจาย

600,000

รายจายตามข้อผูกพัน

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บาเ น็จบานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

437,940

เงินบาเ น็จลูกจ้าง
ประจา

82,440

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบ ลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริ ารสวนตาบลรอบ
เมือง

115,740
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร
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แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,778,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานงบกลาง

203,520

1,044,480

349,320

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

317,520

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,500,720

84,000

เงินประจาตาแ นง

210,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

569,040

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

800,880

216,000

121,440

801,960

78,540

24,000

24,000

77,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

42,000

42,000
232,920
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบบุคลากร

น้า : 4/24

แผนงาน

รวม

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริ ารสวนตาบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือนข้าราชการ รือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

7,194,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ
รือพนักงานสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

84,000

เงินประจาตาแ นง

294,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

801,960

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,940,280
204,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 5/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาเชาบ้าน

36,000

80,000

3,000

5,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

5,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

42,000

10,000
48,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

108,200

16,900

4,800

25,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการ

79,930

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

150,000

คาบริการพื้นที่เก้บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาวารสาร นังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดา ์
และเอกสารทางวิชาการ
ฯลฯ

10,000

5,000
30,000

10,000

80,000
30,000

60,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 6/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

รวม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

415,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาเชาบ้าน

84,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรผู้บริ ารท้องถิ่น

25,000

เงินชวยเ ลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจา

154,900

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

100,000

100,000

คาจ้างเ มาบริการ

164,930

คาใช้จายในการฝึก
อบรม

280,000

คาบริการพื้นที่เก้บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000

คาวารสาร นังสือพิมพ์
รายวัน รายสัปดา ์
และเอกสารทางวิชาการ
ฯลฯ

10,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 7/24

แผนงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

***คาใช้จายการจัด
กิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสาคัญของ
ชาติ

30,000

***คาใช้จายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

100,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

***คาใช้จายในการจัด
ซื้อของขวัญ พวงมาลัย
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

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

80,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 8/24

แผนงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

***คาใช้จายการจัด
กิจกรรมโครงการปก
ปองสถาบันสาคัญของ
ชาติ

30,000

***คาใช้จายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

100,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000

***คาใช้จายในการจัด
ซื้อของขวัญ พวงมาลัย
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

20,000

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

80,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 9/24

แผนงาน
***คาใช้จายในการ
ดาเนินการเลือกตั้ง

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

200,000

***คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

70,000

โครงการจัดทาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

งบดาเนินงาน

แผนงานงบกลาง

70,000

10,000

60,000

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

60,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทา
โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาคัญ

50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทา
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ( ลักสูตรทบทวน)

96,200

***คาใช้จายเพื่อดาเนิน
โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในรูปแบบตาง ๆ

15,000

10,000

20,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 10/24

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

***คาใช้จายในการ
ดาเนินการเลือกตั้ง

200,000

***คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

โครงการจัดทาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

50,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม

170,000

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

60,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทา
โครงการปองกันและลด
อุบัติเ ตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาคัญ

50,000

***คาใช้จายเพื่อจัดทา
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ( ลักสูตรทบทวน)

96,200

***คาใช้จายเพื่อดาเนิน
โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพติด
ในรูปแบบตาง ๆ

15,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 11/24

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

***คาจัดการเรียนการ
สอน (ราย ัว)

20,400

***คาจ้างเ มาจัดทา
อา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน

58,800

***คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสา รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,560

คาใช้จายในการสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,400

คาใช้จายในการอบรม

30,000

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข

42,000

คาใช้จายจัดทาโครงการ
ปองกันและระงับโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายเพื่อดาเนินงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลรอบเมือง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 12/24

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

***คาจัดการเรียนการ
สอน (ราย ัว)

20,400

***คาจ้างเ มาจัดทา
อา ารกลางวันเด็กนัก
เรียน

58,800

***คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสา รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13,560

คาใช้จายในการสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,400

คาใช้จายในการอบรม

30,000

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข

42,000

คาใช้จายจัดทาโครงการ
ปองกันและระงับโรค
ติดตอ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายเพื่อดาเนินงาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลรอบเมือง

30,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 13/24

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

600,000

คาบารุงรักษาและซอม
แซม

20,000

โครงการกาจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

***คาใช้จายโครงการ
ถนนสะอาด น้าบ้านนา
มอง

90,000

***คาใช้จายในการจัด
ทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

***คาใช้จายเพื่อดาเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

***คาใช้จายในการแขง
ขันกีฬา
***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

น้า : 14/24

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

คาบริการที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย

600,000

คาบารุงรักษาและซอม
แซม

20,000

โครงการกาจัดขยะ
เปียกครัวเรือน

60,000

***คาใช้จายโครงการ
ถนนสะอาด น้าบ้านนา
มอง

90,000

***คาใช้จายในการจัด
ทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

***คาใช้จายเพื่อดาเนิน
โครงการกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

20,000

***คาใช้จายในการแขง
ขันกีฬา

50,000

50,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมสงเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่น

80,000

80,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 15/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

***คาใช้จายใน
การอบรมจริยธรรม
***คาใช้จายโครงการ
ศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจาตาบลรอบ
เมือง

ค่าใช้สอย

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
กาจัดผักตบชวา
คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)

งบดาเนินงาน

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

ค่าวัสดุ

วัสดุสานักงาน

80,000

8,000

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

36,670

100,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

20,000

10,000

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

60,000

80,000

150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

30,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 16/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

***คาใช้จายใน
การอบรมจริยธรรม

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา
50,000

รวม

50,000

***คาใช้จายโครงการ
ศูนย์บริการถายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจาตาบลรอบ
เมือง

50,000

50,000

***คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
กาจัดผักตบชวา

400,000

400,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมโครงการอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.)

30,000

30,000

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

50,000

50,000

วัสดุสานักงาน

108,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

166,670

วัสดุยานพา นะและขนสง

60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 17/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

วัสดุเครื่องแตงกาย

60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

24,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ค่าวัสดุ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
10,000

10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

80,000
75,000

วัสดุกอสร้าง

20,000

วัสดุกีฬา

งบดาเนินงาน

คาไฟฟา

ค่าสาธารณูปโภค

240,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

24,000

คาบริการโทรศัพท์

30,000

คาบริการไปรษณีย์

10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
***คาจัดซื้อตู้เ ล็ก
(แบบบานเลื่อน) 2 บาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

6,000
100,000

80,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ชาย

630,000

20,000

210,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 18/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ

70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

24,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

75,000

วัสดุกอสร้าง

20,000

คาไฟฟา

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุกีฬา

งบดาเนินงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

70,000

70,000
240,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

24,000

คาบริการโทรศัพท์

30,000

คาบริการไปรษณีย์

10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
***คาจัดซื้อตู้เ ล็ก
(แบบบานเลื่อน) 2 บาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

6,000
410,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อและติด
ตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ชนิดเครือ
ชาย

630,000

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 19/24

แผนงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

46,100

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
สา รับพนักงานสวน
ตาบล จานวน 1 ตัว

2,500

จัดซื้อโต๊ะทา
งานพนักงานสวนตาบล
จานวน 1 ตัว

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สา รับสานักงาน

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

8,900

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
สวนตาบล ระดับ 2-5

2,500

คาจัดซื้อโต๊ะทา
งานพนักงานสวนตาบล
ระดับ 2-5

4,500

คาจัดซื้อโคมไฟสอง
สวางสาธารณประโยชน์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

น้า : 20/24

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

46,100

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
สา รับพนักงานสวน
ตาบล จานวน 1 ตัว

2,500

จัดซื้อโต๊ะทา
งานพนักงานสวนตาบล
จานวน 1 ตัว

4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รือ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สา รับสานักงาน

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

8,900

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
สวนตาบล ระดับ 2-5

2,500

คาจัดซื้อโต๊ะทา
งานพนักงานสวนตาบล
ระดับ 2-5

4,500

คาจัดซื้อโคมไฟสอง
สวางสาธารณประโยชน์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

รวม

300,000

300,000

2,000,000

2,000,000

คากอสร้างอาคาร รือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

วันที่พิมพ์ : 29/4/2565 11:25:23

น้า : 21/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
รายจายอื่น
เงินอุด นุนสวนราชการ
อุด นุนเพื่อสนับสนุนคา
ป่วยการสา รับนัก
บริบาลท้องถิ่น

30,000
20,000

16,000
144,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน
อุด นุนโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

180,000

อุด นุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาจัง วัด
ปราจีนบุรี

200,000

อุด นุนสานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง วัดปราจีนบุรี

200,000

อุด นุนกลุมอาชีพภาย
ในตาบล
อุด นุนวัฒนธรรม
จัง วัดปราจีนบุรี
(โครงการจัดกิจกรรม
เทศกาลวันมาฆปูรมี)

50,000
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น้า : 22/24

แผนงาน

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
รายจ่ายอื่น

แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

รวม

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
คาบารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

100,000

100,000

รายจายอื่น

30,000

เงินอุด นุนสวนราชการ

36,000

อุด นุนเพื่อสนับสนุนคา
ป่วยการสา รับนัก
บริบาลท้องถิ่น

144,000

เงินอุด นุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนโครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข

180,000

อุด นุนการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาจัง วัด
ปราจีนบุรี

200,000

อุด นุนสานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง วัดปราจีนบุรี

200,000

อุด นุนกลุมอาชีพภาย
ในตาบล

50,000

อุด นุนวัฒนธรรม
จัง วัดปราจีนบุรี
(โครงการจัดกิจกรรม
เทศกาลวันมาฆปูรมี)

20,000

20,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 23/24

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

อุด นุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตาบลรอบเมือง
รวม

10,858,920

9,727,010

1,738,720

1,489,450

948,520

445,320

4,659,060

180,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

น้า : 24/24
แผนงานการศาสนา
แผนงาน
วัฒนธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานการเกษตร
นันทนาการ
การโยธา

แผนงาน
อุด นุนศูนย์ข้าวชุมชน
ตาบลรอบเมือง
รวม

270,000

2,400,000

รวม

50,000

50,000

680,000

33,397,000

