




องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

เขต/อําเภอ เมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล รอบเมือง
  เขต/อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25000

พืนที 15.27 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,399 คน

ชาย 2,995 คน

หญิง 3,404 คน

ข้อมูล ณ วันที 2 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี





คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 390,397.20 390,000.00 385,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 170,799.84 180,000.00 186,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 498,701.17 350,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,600.00 40,000.00 22,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,106,498.21 960,000.00 993,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,121,006.58 16,330,000.00 17,810,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,121,006.58 16,330,000.00 17,810,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,843,431.00 10,740,000.00 11,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,843,431.00 10,740,000.00 11,000,000.00

รวม 32,070,935.79 28,030,000.00 29,803,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,774,834.00 8,797,060.00 9,280,220.00

งบบุคลากร 8,000,971.91 9,115,920.00 9,558,440.00

งบดําเนินงาน 2,156,408.42 4,826,520.00 4,858,490.00

งบลงทุน 2,618,804.00 4,510,000.00 4,570,160.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 207,000.00 750,500.00 1,505,690.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,758,018.33 28,030,000.00 29,803,000.00

รวม 20,758,018.33 28,030,000.00 29,803,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 10,113,450

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,117,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 739,310

แผนงานสาธารณสุข 339,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 316,560

แผนงานเคหะและชุมชน 3,609,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,421,000

แผนงานการเกษตร 327,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 9,280,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 29,803,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,150,640 1,555,920 6,706,560

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,752,320 1,555,920 4,308,240

งบดําเนินงาน 1,982,900 264,800 2,247,700

    ค่าตอบแทน 159,900 64,800 224,700

    ค่าใช้สอย 1,320,000 140,000 1,460,000

    ค่าวัสดุ 190,000 60,000 250,000

    ค่าสาธารณูปโภค 313,000 0 313,000

งบลงทุน 116,000 96,500 212,500

    ค่าครุภัณฑ์ 66,000 96,500 162,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 0 50,000

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 916,690 0 916,690

    เงินอุดหนุน 916,690 0 916,690

                                             รวม 8,196,230 1,917,220 10,113,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 372,240 372,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 372,240 372,240

งบดําเนินงาน 540,000 540,000

    ค่าตอบแทน 80,000 80,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 240,000 240,000

งบลงทุน 130,000 130,000

    ค่าครุภัณฑ์ 130,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

                                             รวม 1,117,240 1,117,240

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 449,120 449,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 449,120 449,120

งบดําเนินงาน 166,190 166,190

    ค่าตอบแทน 3,000 3,000

    ค่าใช้สอย 79,110 79,110

    ค่าวัสดุ 84,080 84,080

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 104,000 104,000

    เงินอุดหนุน 104,000 104,000

                                             รวม 739,310 739,310



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 129,000 129,000

    ค่าใช้สอย 54,000 54,000

    ค่าวัสดุ 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน 210,000 210,000

    เงินอุดหนุน 210,000 210,000

                                             รวม 339,000 339,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 266,760 266,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 266,760 266,760

งบดําเนินงาน 49,800 49,800

    ค่าตอบแทน 9,800 9,800

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 316,560 316,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,163,760 120,000 480,000 1,763,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,163,760 120,000 480,000 1,763,760

งบดําเนินงาน 373,800 163,000 522,000 1,058,800

    ค่าตอบแทน 31,800 3,000 12,000 46,800

    ค่าใช้สอย 252,000 40,000 270,000 562,000

    ค่าวัสดุ 90,000 120,000 240,000 450,000

งบลงทุน 44,000 642,660 100,000 786,660

    ค่าครุภัณฑ์ 44,000 642,660 100,000 786,660

                                             รวม 1,581,560 925,660 1,102,000 3,609,220



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 160,000 160,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

                                             รวม 210,000 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 160,000 280,000

    ค่าใช้สอย 50,000 160,000 210,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 120,000 210,000 330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 3,421,000 3,421,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,421,000 3,421,000

                                             รวม 3,421,000 3,421,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 177,000 227,000

    ค่าใช้สอย 50,000 177,000 227,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

                                             รวม 150,000 177,000 327,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,280,220 9,280,220

    งบกลาง 9,280,220 9,280,220

                                             รวม 9,280,220 9,280,220







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 205,227.00 211,743.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 45,349.77 58,440.20 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 106,024.00 101,124.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 23,330.00 19,090.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 379,930.77 390,397.20 390,000.00 385,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,501.60 2,203.84 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,503.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 22,060.00 108,340.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 560.00 460.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 7,800.00 10,500.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 481,362.50 25,200.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 3,105.00 532.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 15,670.00 19,600.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,024.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 538,282.10 170,799.84 180,000.00 186,000.00

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  15:58:16 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 419,890.82 498,701.17 350,000.00 14.29 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 419,890.82 498,701.17 350,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 7,500.00 40,500.00 35,000.00 -42.86 % 20,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 862.00 6,100.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 8,362.00 46,600.00 40,000.00 22,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 5,484.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,484.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 453,919.35 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,775,582.79 8,165,611.39 6,000,000.00 16.67 % 7,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 4,380,038.90 4,559,656.50 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 271,606.66 201,382.34 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 1,304,076.71 1,326,431.79 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,805,079.77 3,196,544.56 2,500,000.00 60.00 % 4,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 39,672.93 61,845.19 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 44,393.20 41,323.46 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 2,590,672.00 2,114,292.00 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 314,218.48 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 19,525,341.44 20,121,006.58 16,330,000.00 17,810,000.00

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  15:58:16 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 3,381,143.00 10,843,431.00 10,740,000.00 2.42 % 11,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 3,381,143.00 10,843,431.00 10,740,000.00 11,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 24,258,434.13 32,070,935.79 28,030,000.00 29,803,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 29,803,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 385,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 200,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 15,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 186,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 15,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 400,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,810,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,600,000 บาท
(คําชีแจง  : ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยถือเกณฑ์รายรับจริง
ของปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ)

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,000,000 บาท

(คําชีแจง  : ประมาณการไว้สูงกว่าาปีทีผ่านมา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 86,400.00 86,400.00 129,600.00 -33.33 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 1,713,600.00 1,713,600.00 1,670,400.00 2.59 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,398,320.00 2,398,320.00 2,398,320.00 2,398,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,841,436.38 1,894,980.00 2,002,800.00 6.87 % 2,140,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 163,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 179,500.00 179,940.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 324,000.00 315,000.00 393,070.00 -17.57 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 36,000.00 35,000.00 60,000.00 -40 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,624,536.38 2,676,920.00 2,707,870.00 2,752,320

รวมงบบุคลากร 0.00 5,022,856.38 5,075,240.00 5,106,190.00 5,150,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 800.00 1,200.00 43,800.00 25.57 % 55,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 49,378.25 71,559.50 69,800.00 35.96 % 94,900

รวมค่าตอบแทน 0.00 50,178.25 72,759.50 123,600.00 159,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 171,256.78 116,642.97 240,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบริการพืนทีเก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน ราย
สัปดาห์ และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 75,523.00 200,000.00 -50 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

***ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 323,300.00 -7.21 % 300,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญ  พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตการ
ปกครองของ อปท.(ตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

***ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 0.00 183,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของพนักงาน สมาชิกสภา อบ
ต.รอบเมือง  ผู้นําชุมชน  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ

0.00 0.00 160,910.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ เนืองในวโรกาส เฉลิมพระ
ชนมพรรษา

0.00 53,340.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญ  พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ 0.00 5,740.00 1,280.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 32,738.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหารและสมาชิกสภา

0.00 0.00 13,988.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์ 0.00 11,940.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 12,061.00 16,066.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 471,055.78 384,409.97 1,043,300.00 1,320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 48,521.00 49,329.65 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 14,177.00 19,790.50 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 990.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 54,782.57 48,405.60 68,000.00 -11.76 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,820.00 8,300.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 139,290.57 125,825.75 198,000.00 190,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 202,636.39 181,473.39 240,000.00 0 % 240,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 19,858.93 19,280.28 24,000.00 0 % 24,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 20,597.92 18,901.08 32,000.00 6.25 % 34,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 645.00 2,625.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 8,500.00 30,000.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 252,238.24 252,279.75 321,000.00 313,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 912,762.84 835,274.97 1,685,900.00 1,982,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
(กระจกบานเลือน) 2 บาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือกระดานไวท์บอร์ดล้อเลือน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักงานส่วนตําบล 
ระดับ 2-5 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล ระดับ 
3-6 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดตังพืนหรือแขวน  ขนาด 
24,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดตังพืนหรือแขวน  ขนาด 
36,000 บีทียู  (มีระบบฟอกอากาศ)  

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เอกสาร (กระจกบานเลือน)  
ขนาด 1 ชัน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

-ค่าจัดซือตู้เอกสาร (กระจกบานเลือน)  
ขนาด 1 ชัน 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล 
ระดับ 2-5 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสําหรับห้องประชุม
สภา อบต.รอบเมือง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะวาง (โต๊ะหมู่บูชา) ห้อง
ประชุมสภาฯ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือถังนํา (ไฟเบอร์กลาส) 0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

ค่าจัดซือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

***ค่าจัดซือรถบรรทุก ดีเซล (รถส่วน
กลาง) 0.00 0.00 0.00 814,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

***ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบ
ดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองปัมนํา พร้อมอุปกรณ์ติด
ตัง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้นําดืม (เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าติดตังผ้าม่านหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 44,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (สําหรับ
สํานักงาน) 0.00 0.00 15,950.00 0.00 100 % 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 7,850.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 37,810.00 53,336.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 56,310.00 239,636.00 1,162,700.00 66,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดทําเสียงตามสาย  หมู่ 8  ต.รอบ
เมือง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดทําเสียงตามสาย  หมู่ 9  ต.รอบ
เมือง 0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 0.00 0.00 1,226,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 0.00 0.00 0.00 228,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

***ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 196,000.00 1,226,000.00 278,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 252,310.00 1,465,636.00 1,440,700.00 116,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 420,000.00 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 916,690

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 420,000.00 916,690

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 420,000.00 916,690

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 6,187,929.22 7,376,150.97 8,682,790.00 8,196,230

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 816,460.81 587,910.00 581,030.00 43.1 % 831,480
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เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 439,720.00 450,220.00 474,000.00 4.73 % 496,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 128,580.00 128,520.00 271,680.00 -49.2 % 138,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,450,760.81 1,232,650.00 1,416,710.00 1,555,920

รวมงบบุคลากร 0.00 1,450,760.81 1,232,650.00 1,416,710.00 1,555,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 18,390.00 3,650.00 29,800.00 0 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,390.00 3,650.00 64,800.00 64,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 8,700.00 55,705.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,183.20 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 7,750.00 2,300.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 16,450.00 63,188.20 140,000.00 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 17,955.80 24,219.45 30,000.00 0 % 30,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 27,500.00 19,740.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 45,455.80 43,959.45 50,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 80,295.80 110,797.65 254,800.00 264,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล  
ระดับ 7-8 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

-  ค่าจัดซือตู้ทึบ 2 บาน 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

***ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
(กระจกบานเลือน) 2 บาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล ระดับ 
3-6 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,100

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้นําดืม (เครืองทํานําร้อน-นํา
เย็น) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / 
ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 15,490.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 28,990.00 15,250.00 24,000.00 96,500

รวมงบลงทุน 0.00 28,990.00 15,250.00 24,000.00 96,500

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 1,560,046.61 1,358,697.65 1,695,510.00 1,917,220

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 7,747,975.83 8,734,848.62 10,378,300.00 10,113,450

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 199,120.00 26.68 % 252,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 92,322.58 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,258.06 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 102,580.64 120,000.00 319,120.00 372,240

รวมงบบุคลากร 0.00 102,580.64 120,000.00 319,120.00 372,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 1,700.00 90,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัคร
กู้ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ในพืนทีตําบลรอบ
เมือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายเพือจัดทําโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

***ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ
ต่าง ๆ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายเพือจัดทําโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0.00 6,860.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 62,000.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 6,860.00 63,700.00 220,000.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 32,752.60 49,350.40 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 29,960.00 24,610.00 40,000.00 125 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 62,712.60 73,960.40 180,000.00 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 69,572.60 137,660.40 480,000.00 540,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

-  ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  แบบปรับ
อัตราการไหลของนําไม่น้อยกว่า 4 ระดับ 0.00 0.00 27,820.00 0.00 0 % 0

***ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 138,327.00 58,068.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 138,327.00 85,888.00 130,000.00 130,000

รวมงบลงทุน 0.00 138,327.00 85,888.00 130,000.00 130,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 75,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 310,480.24 418,548.40 1,004,120.00 1,117,240

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 310,480.24 418,548.40 1,004,120.00 1,117,240

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 262,400

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 10,780.00 153,840.00 159,900.00 3.64 % 165,720

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 9,955.00 5,580.00 180.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 20,735.00 159,420.00 181,080.00 449,120

รวมงบบุคลากร 0.00 20,735.00 159,420.00 181,080.00 449,120
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 12,850.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0 % 0

- ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 0.00 0.00 28,960.00 0.00 0 % 0

***ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0.00 0.00 0.00 15,300.00 -22.22 % 11,900

***ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 0.00 0.00 0.00 44,100.00 -22.22 % 34,300

***ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,910

ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน 0.00 24,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 37,550.00 39,160.00 87,400.00 79,110

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 4,680.00 0 % 4,680

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,583.00 3,265.00 6,000.00 0 % 6,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 59,049.40 69,441.60 74,040.00 -14.37 % 63,400

รวมค่าวัสดุ 0.00 64,632.40 72,706.60 89,720.00 84,080
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 102,182.40 111,866.60 180,120.00 166,190

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

***ค่าจัดซือตู้เหล็ก (แบบทึบ) 2 บาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

-  ค่าจัดซือมุ้งลวดอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบ
ต.รอบเมือง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เย็น  0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 19,500.00 10,000.00 25,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 0.00 19,500.00 10,000.00 25,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 96,000.00 112,000.00 108,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 96,000.00 112,000.00 108,000.00 104,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 96,000.00 112,000.00 108,000.00 104,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 238,417.40 393,286.60 494,200.00 739,310

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 238,417.40 393,286.60 494,200.00 739,310
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 4,035.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึนทะเบียนสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-  ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 42,690.00 0.00 0 % 0

***ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. 0.00 0.00 0.00 110,350.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 42,690.00 114,385.00 54,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 31,600.00 31,600.00 75,000.00 0 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 31,600.00 31,600.00 75,000.00 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 31,600.00 74,290.00 189,385.00 129,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  15:59:05 หน้า : 14/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 67,500.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 247,500.00 210,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 247,500.00 210,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 31,600.00 74,290.00 436,885.00 339,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 31,600.00 74,290.00 436,885.00 339,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 220,389.68 239,520.00 251,460.00 6.08 % 266,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 220,389.68 239,520.00 251,460.00 266,760

รวมงบบุคลากร 0.00 220,389.68 239,520.00 251,460.00 266,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,760.00 2,410.00 4,800.00 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,760.00 2,410.00 9,800.00 9,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,000.00 3,200.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,000.00 3,200.00 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,760.00 5,610.00 49,800.00 49,800

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 225,149.68 245,130.00 301,260.00 316,560

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 225,149.68 245,130.00 301,260.00 316,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 567,520.00 414,500.00 663,380.00 16.01 % 769,560

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 190,500.00 6.83 % 203,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 116,280.00 99,900.00 124,680.00 0 % 124,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 20,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 749,800.00 576,400.00 1,044,560.00 1,163,760

รวมงบบุคลากร 0.00 749,800.00 576,400.00 1,044,560.00 1,163,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 4,000.00 4,800.00 6,000.00 183.33 % 17,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,000.00 4,800.00 16,000.00 31,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 16,400.00 25,100.00 110,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

***ค่าใช้จ่ายเพือการวางผังเมืองและปรับ
ปรุงผังเมืองรวมของชุมชน 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,642.86 % 122,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 4,520.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือการวางผังเมืองและปรับ
ปรุงผังเมืองรวมของชุมชน 0.00 73,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,890.00 7,500.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 98,810.00 32,600.00 157,000.00 252,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 8,411.00 19,548.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 16,242.60 16,400.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 44,653.60 35,948.00 90,000.00 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 147,463.60 73,348.00 263,000.00 373,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนท้องถิน 
ระดับ 3-6 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

-  ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนท้องถิน 
ระดับ 7-8 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล ระดับ 
2-5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล 
ระดับ 2-5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

***ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 2 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

***ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 6,500.00 9,600.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 11,500.00 12,600.00 72,000.00 44,000

รวมงบลงทุน 0.00 11,500.00 12,600.00 72,000.00 44,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 908,763.60 662,348.00 1,379,560.00 1,581,560

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงบบุคลากร 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 79,940.00 99,745.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 28,876.80 26,781.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 108,816.80 126,526.00 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 108,816.80 126,526.00 163,000.00 163,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 542,660

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 23,350.00 20,590.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 23,350.00 20,590.00 100,000.00 642,660

รวมงบลงทุน 0.00 23,350.00 20,590.00 100,000.00 642,660

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 252,166.80 267,116.00 383,000.00 925,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 385,838.71 429,967.73 432,000.00 0 % 432,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 42,870.96 47,774.18 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 428,709.67 477,741.91 480,000.00 480,000

รวมงบบุคลากร 0.00 428,709.67 477,741.91 480,000.00 480,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 242,931.00 267,258.00 310,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบริการทีทิงขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 2,720.00 1,715.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 245,651.00 268,973.00 320,000.00 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 159,525.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 112,193.20 118,148.80 120,000.00 0 % 120,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 4,050.00 8,214.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 118,243.20 285,887.80 240,000.00 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 363,894.20 554,860.80 572,000.00 522,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 11,730.00 87,240.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 11,730.00 87,240.00 100,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 11,730.00 87,240.00 100,000.00 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 804,333.87 1,119,842.71 1,152,000.00 1,102,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 1,965,264.27 2,049,306.71 2,914,560.00 3,609,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

0.00 0.00 3,423.00 0.00 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 19,810.00 0.00 0 % 0

- ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการบ้านเมือง
น่าอยู่ (หมู่ที 1 – 9) ตําบลรอบเมือง 0.00 0.00 74,050.00 0.00 0 % 0

***ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสะอาดหน้า
บ้านน่ามอง 0.00 0.00 0.00 80,000.00 12.5 % 90,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

***ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชุม
ประชาคม  การจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิน

0.00 10,035.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 18,425.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 28,460.00 97,283.00 150,000.00 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 28,460.00 97,283.00 150,000.00 160,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 128,460.00 97,283.00 200,000.00 210,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 128,460.00 97,283.00 200,000.00 210,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 0.00 0.00 28,891.00 0.00 0 % 0

***ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 28,891.00 50,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 28,891.00 100,000.00 120,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 28,891.00 100,000.00 120,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม  สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  คณะผู้บริหารและ 
สมาชิก อบต. รวมทังเยาวชนและ
ประชาชนในพืนที

0.00 29,850.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 29,850.00 0.00 0.00 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 29,850.00 0.00 0.00 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00 -100 % 0

อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษ์มรดก
ไทยฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 15,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 44,850.00 20,000.00 30,000.00 210,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 44,850.00 48,891.00 130,000.00 330,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 2 
ตําบลรอบเมือง

0.00 0.00 908,000.00 0.00 0 % 0

***โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 2 ต
.รอบเมือง

0.00 0.00 0.00 562,000.00 -100 % 0

***โครงการก่อสร้างถนนด้วยดินลูกรัง 
(ดินก้นบ่อ) สายเลียบคลองบางตาล่า หมู่
ที 7 ต.รอบเมือง

0.00 0.00 0.00 975,000.00 -100 % 0

***โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา (ขาซอย - 
ซอยวิเศษ) หมู่ที 8 ต.รอบเมือง

0.00 0.00 0.00 377,000.00 -100 % 0
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***โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสาย
ปากทางศาลา - หนองงู หมู่ที 3 ต.รอบ
เมือง

0.00 0.00 0.00 1,024,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมวางท่อระบายนํา (ซอย
ถนอมจิตร)  หมู่ที 1     ตําบลรอบเมือง

0.00 790,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา (ซอย
สถิตย์)  หมู่ที 8 ตําบลรอบเมือง

0.00 1,488,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าวัดหนองพังพวย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 751,000

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 870,000

โครงการวางท่อระบายนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,151,000

โครงการเสริมดินลูกรัก พร้อมวางท่อ
ระบายนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 269,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 161,740.00 0.00 0.00 100 % 200,000

-  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0 % 0

***ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,439,740.00 921,600.00 3,138,000.00 3,421,000

รวมงบลงทุน 0.00 2,439,740.00 921,600.00 3,138,000.00 3,421,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 2,439,740.00 921,600.00 3,138,000.00 3,421,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 2,439,740.00 921,600.00 3,138,000.00 3,421,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่าย
ทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจํา
ตําบลรอบเมือง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 150,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 70,826.10 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

***โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

***โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ.)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการท้องถินอาสา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ด้านแบบจัดการนําตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนําใต้ดิน) 
ระบบปิด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 70,826.10 0.00 110,000.00 177,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 70,826.10 0.00 110,000.00 177,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 70,826.10 0.00 110,000.00 177,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 70,826.10 0.00 160,000.00 327,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 66,166.00 75,570.00 76,460.00 -6.62 % 71,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 5,884,700.00 6,184,815.00 7.55 % 6,651,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,237,600.00 1,449,600.00 15.89 % 1,680,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 2,000.00 10,000.00 24,000.00 0 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

สํารองจ่าย 0.00 532,522.70 250,500.00 800,000.00 -37.5 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 164,102.00 164,714.00 164,900.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,190

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 132,125.00 151,750.00 172,900.00 8.75 % 188,030

รวมงบกลาง 0.00 896,915.70 7,774,834.00 8,872,675.00 9,280,220

รวมงบกลาง 0.00 896,915.70 7,774,834.00 8,872,675.00 9,280,220

รวมงบกลาง 0.00 896,915.70 7,774,834.00 8,872,675.00 9,280,220

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 896,915.70 7,774,834.00 8,872,675.00 9,280,220

รวมทุกแผนงาน 0.00 14,099,679.22 20,758,018.33 28,030,000.00 29,803,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,803,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,196,230 บาท
งบบุคลากร รวม 5,150,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก อบต.รอบเมือง
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- นายก อบต.                  เป็นเงิน        244,800.-บาท
-รองนายก อบต. (2คน)    เป็นเงิน        269,280.-บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 
อบต.รอบเมือง จํานวน  3 อัตรา ได้แก่
- นายก อบต.   เป็นเงิน    21,000.-   บาท
- รองนายก อบต. ( 2 คน ) เป็นเงิน    21,120.-   บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก/รองนายก 
อบต.รอบเมือง จํานวน  3  อัตรา ได้แก่
- นายก อบต.   เป็นเงิน     21,000.-   บาท
- รองนายก อบต. ( 2 คน ) เป็นเงิน     21,120.-   บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่เลขานุการนายก 
อบต.รอบเมือง จํานวน  1  อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง   
จํานวน   18  อัตรา และค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.รอบเมือง 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        เป็นเงิน  134,640.-   บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นเงิน  110,160.-   บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (16 อัตรา) 
                                                               เป็นเงิน 1,382,400.- บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      เป็นเงิน    86,400.-   บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,752,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,140,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  6  อัตรา  ได้แก่
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นเงิน    445,560.-บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด                    เป็นเงิน    362,640.-บาท
- นิติกร                                    เป็นเงิน    422,640.-บาท  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นเงิน    298,440.-บาท  
- นักทรัพยากรบุคคล                  เป็นเงิน    376,080.-บาท  
- เจ้าพนักงานธุรการ                   เป็นเงิน    234,960.-บาท     
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามคําสัง  
อบต.รอบเมืองที  84/2559  ลงวันที  25 เมษายน 2559  
เรืองให้พนักงานส่วนตําบลได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และค่าตอบแทนรายเดือน  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา ตามคําสัง 
อบต.รอบเมือง  ที  84/2559  ลงวันที  25 เมษายน 2559  
เรืองให้พนักงานส่วนตําบลได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และค่าตอบแทนรายเดือน  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   
จํานวน 3  อัตรา  ได้แก่
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
จํานวน  108,000.-บาท
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง           
จํานวน  108,000.-บาท
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป            
จํานวน  108,000.-บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
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งบดําเนินงาน รวม 1,982,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท

1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  จํานวน  40,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน (งานบริหารทัวไป) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
 
2)  ประเภทค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
จํานวน  10,000.-  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ในช่วงปิดเทอม หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   

3)  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  
จํานวน  5,000.-  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดซือ  จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 94,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน 
คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกําหนด 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ  กําจัดปลวก 
และค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนอืนๆ ฯลฯ    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  
ให้แก่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  ข้าราชการ  
และพนักงานของ อปท. 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าบริการพืนทีเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 7,000 บาท
ค่าบริการพืนทีเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เพือใช้สําหรับการ รับ-ส่ง งานสารบรรณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมืองร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จังหวัดปราจีนบุรี
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์
และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
กรณีตรวจเยียมหรือตรวจการปฏิบัติราชการ  เป็นเงิน 10,000.- บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญทีเกียวเนือง
ในการเลียงรับรองและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
  
2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ  
เป็นเงิน 10,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครืองดืมต่าง ๆ ฯลฯ  สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
  
3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ  เช่น วันพ่อแห่งชาติ  วันปิยมหาราช 
วันท้องถินไทย วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ  เป็นเงิน  80,000.- บาท  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  
  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมแห่งชาติ
   และความสามัคคี  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด 
  ที มท. 0310.4/ว 2128  ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 61 ลําดับที 8
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  
***ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษา
  ดูงานของพนักงาน สมาชิกสภา อบต.รอบเมือง  ผู้นําชุมชน  
  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
  ท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 60 ลําดับที 6
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ 
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ภูมิพลอดุลเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
  เนืองในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 19
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
***ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญ  พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญ  พวงมาลัย 
  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญ
  ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 20
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
***ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท.(ตรวจสอบที
สาธารณประโยชน์)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดทีสาธารณประโยชน์
  ภายในตําบล และหาค่าพิกัดแนวเขตการปกครอง ฯลฯ  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 60 ลําดับที 5
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
***ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง สมาชิกสภาท้องถิน
  หรือผู้บริหารท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
  ตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
  ให้มีการเลือกตังใหม่) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 
  รวมทังการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
  แก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วม
  ทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
  วุฒิสภาตามความเหมาะสม 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 59 ลําดับที 2
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
  สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
  และสมาชิกสภา
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 21
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน  สําหรับ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อบต.
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึก  แฟ้ม ฯลฯ  
สําหรับปฏิบัติหน้าทีในส่วนราชการของ อบต. 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ 
สําหรับปฏิบัติหน้าทีในส่วนราชการของ อบต. 
เช่น แปรง  ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
นํามันเบรค นํากลัน น๊อตและสกรู  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 
ปฏิบัติงานในหน้าทีของ อบต. เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึก  แป้นพิมพ์  เมาส์  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าสาธารณูปโภค รวม 313,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับทีทําการ องค์การบริหารส่วนตําบล 
และทีเป็นทรัพย์สินอืนของ อบต. และไฟฟ้าทีสาธารณะประโยชน์ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
และทีเป็นทรัพย์สินอืนของ อบต.และในทีสาธารณะ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
และสํานักงานอืน ๆ ของ อบต. 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ค่าเช่า Server ค่าจดทะเบียน  โดเมนเนม (go.th) ค่าเช่าใช้
เครือข่ายและบริการผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ 
และค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (สําหรับสํานักงาน) จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง 
  ตังซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ 
  ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
***ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
***ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างบริหารการจัดการ
ระบบต่าง ๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง 
เพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 916,690 บาท
เงินอุดหนุน รวม 916,690 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 916,690 บาท
- เพือขยายเขตไฟฟ้าพืนที หมู่ที 1-9 ตําบลรอบเมือง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 124 ลําดับที 2
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****

งานบริหารงานคลัง รวม 1,917,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,555,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,555,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 831,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่
- ผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน    396,000.-บาท     
- นักวิชาการคลัง     จํานวน  236,880.-บาท     
- เจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  198,600.-บาท     
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน ทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
จํานวน 1  อัตรา  ตามคําสัง อบต.รอบเมือง  ที  84/2559  
ลงวันที  25 เมษายน 2559  เรืองให้พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน   
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 496,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน    252,120.-บาท     
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้       จํานวน     244,320.-บาท    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
จํานวน  138,000.- บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ
เงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 264,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
จํานวน   20,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน (งานบริหารงานคลัง) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

2) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  
จํานวน  5,000.-   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการจัดซือ  จัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานของ อบต.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าบริการต่าง ๆ  ค่าจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท
 เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  ให้แก่  
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  ข้าราชการ  และพนักงานของ อปท.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ
  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
  สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 21
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ 
เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 96,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
- ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลินชัก จํานวน 1 หลัง 
  ตังซือตามเกณฑ์ราคากลาง
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
- ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 
  ตังซือตามราคาท้องตลาด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ จํานวน 13,100 บาท
- ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
  ขนาด 40 นิว จํานวน 1 เครือง ตังซือตามราคาท้องตลาด 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (สําหรับงานประมวลผล แบบที 2) จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง  
  ตังซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ 
  ประจําปี พ.ศ.2561 วันที 23 พฤษภาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตัังจ่ายจากเงินรายได้*****
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
  ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง   
  ตังซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ 
  ประจําปี พ.ศ.2561 วันที 23 พฤษภาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,117,240 บาท
งบบุคลากร รวม 372,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 372,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 252,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง 
พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน 1 อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ
เงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
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งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
จํานวน  10,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
  
2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน  50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  
อปพร. ต.รอบเมือง  ทีปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงอยู่จุดตรวจเทศกาล วันสําคัญต่างๆ ของทางราชการ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808/ว
 587   ลงวันที 1 มีนาคม 2556 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
 
3) ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
จํานวน 20,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. 
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ ในตําบลรอบเมือง ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว 3358  
ลงวันที  29  ตุลาคม 2553 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานของ อปท. 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสา
สมัครกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS)  ในพืนทีตําบลรอบเมือง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจัดอบรมประชาชนในตําบลตามนโยบายของรัฐบาล 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายเพือจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือจัดทําโครงการป้องกัน
  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น 
  เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
  ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  
  หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด ที มท0810.4/ว661 
  ลงวันที 9 มีนาคม 2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 68 ลําดับที 6
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
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***ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูป
แบบต่าง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
  การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
  การสนับสนุน การบําบัดรักษาและฟืนฟูสภาพร่างกาย 
  และอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีของศูนย์ประสานงาน
  ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
  ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 67 ลําดับที 4
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการซ่อมแซมยานพาหนะ  
เพือให้สามารถใช้ได้ตามปกติ          
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  
นํามันเครือง ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที 
ของ อปพร.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
-  สายดับเพลิง  เป็นเงิน  30,000.- บาท เพือจัดซือสายดับ
เพลิง ขนาด  2.5  นิว  ยาว 20 เมตร ข้อต่อทองเหลือง  
จํานวน  2 เส้น  ตังซือตามราคาท้องตลาด 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   

-  ถังดับเพลิง   เป็นเงิน  10,000.- บาท  เพือจัดซือวัสดุดับเพลิง
สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าทีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตังซือตามราคาท้องตลาด  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   

-  ลูกบอลดับเพลิง   เป็นเงิน  50,000.- บาท  เพือจัดซือลูกบอลดับเพลิง
สําหรับป้องกันและดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ฉุกเฉิน ตังซือตามราคา
ท้องตลาด    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
***ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง  
  แบบปรับอัตราการไหลของนําไม่น้อยกว่า 4 ระดับ  
  จํานวน 1 ชุด  ตังซือตามราคาท้องตลาด 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26

*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 75,000 บาท
- อุดหนุนอําเภอเมืองปราจีนบุรี  เพือจัดทําโครงการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองปราจีนบุรี  
  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
  ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ
  กรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด ที มท0810.3/ว2378 
  ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 125 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 739,310 บาท
งบบุคลากร รวม 449,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 262,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
จํานวน 1 อัตรา
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
จํานวน 1 อัตรา ตามคําสัง อบต.รอบเมือง  ที  84/2559  
ลงวันที  25 เมษายน 2559  เรืองให้พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วันทีพิมพ์ : 2/11/2561  15:59:31 หน้า : 14/32



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 112,800.- บาท 
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
และ จํานวน 52,920.- บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 166,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าใช้สอย รวม 79,110 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร
นักเรียน ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง   
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 11,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
  ให้แก่เด็กศูนย์เด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  จํานวน 7 คน 
  (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 1,700- บาท  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
  ที มท0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 117 ลําดับที 6
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
***ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 34,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็ก 
  อบต.รอบเมือง จํานวน 7 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561) 
  อัตราคนละ 20.- บาท/วัน  จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวง
  มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 116 ลําดับที 5
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
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***ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7,910 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน
  อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม
  พัฒนาผู้เรียน) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง
  จํานวน 7 คน (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)
  อัตราคนละ 1,130 บาท
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
  ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 7 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 84,080 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ สําหรับปฏิบัติหน้าที  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
  เพือซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ สําหรับปฏิบัติหน้าทีในส่วน
ราชการ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก   แก้วนํา ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 63,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่  
- ศูนย์เด็กเล็ก (อปท.จัดตังเอง) จํานวน  7 คน 
(จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 61) อัตราคนละ  7.37.- บาท  
จํานวน  260.- วัน   เป็นเงิน  13,500.- บาท   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****

- เด็กเล็ก – นักเรียนชัน ป.6  ของโรงเรียนวัดบางคาง (สพฐ.)  
จํานวน 26 คน  (จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิ.ย. 61) 
อัตราคนละ 7.37.- บาท  จํานวน  260.- วัน   
เป็นเงิน 49,900.- บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป***** 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ 
  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 104,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 104,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 104,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
-  อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคางตําบลรอบเมือง  เพือสนับสนุน
   โครงการอาหารกลางวันสําหรับ เด็กเล็ก – นักเรียนชัน ป.6 
   โรงเรียนวัดบางคาง จํานวน 26 คน  (จํานวนเด็ก ณ 
   วันที 10 มิถุนายน 2561)  อัตราคนละ 20.- บาท  
   จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 132 ลําดับที 1
 *****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 339,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 9,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดสรรตัวละ 6 บาทต่อปี 
เพือสํารวจสุนัขและแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
ปีละ 2 ครัง (ธันวาคมและมิถุนายน) 
****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข จํานวน 45,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ 
  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
  อัครราชกุมารี เพือจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกัน
  และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท จัดสรร
  ตามจํานวนสุนัขและแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เพิมเติม ครังที พ.ศ.2561  หน้าที 8 ลําดับที 1
****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือทรายอะเบท หรือสารเคมี
ทีใช้ในการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30,000 บาท
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดูแลสุนัขและแมวทีศูนย์พักพิง
   สุนัขและแมวจรจัดจังหวัดปราจีนบุรี
-  ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ปจ 0023.3/ว1934
   ลงวันที 4 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 30 ลําดับที 28
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
- อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขของ 
  อบต.รอบเมือง เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริ
  ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ และภารกิจตาม
  ความเหมาะสม หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
  ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เพิมเติม ครังที พ.ศ.2561  หน้าที 22-29 ลําดับที 1-27
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 316,560 บาท
งบบุคลากร รวม 266,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 266,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  
จํานวน  1 อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

งบดําเนินงาน รวม 49,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน (งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์)    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
ตามระเบียบกําหนด
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  
ให้แก่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  ข้าราชการ  
และพนักงานของ อปท.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้สอยอืน ๆ 
  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 21
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,581,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,163,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,163,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 769,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พร้อมปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน 2 อัตรา คือ
-  ผู้อํานวยการกองช่าง     จํานวน 376,080.- บาท
-  นายช่างโยธา      จํานวน 393,480.- บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง  
จํานวน 1  ราย   ตามคําสัง อบต. รอบเมือง  ที  84/2559  
ลงวันที  25 เมษายน 2559  เรืองให้พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน   
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิม เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว   
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบดําเนินงาน รวม 373,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,000 บาท

1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
จํานวน  12,000.-  บาท เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิน (งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
  
2)  ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  
จํานวน  5,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน 
ตามระเบียบกําหนด 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าทีของ 
อบต.  และค่าตอบแทนอืน ๆ  ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท
เพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  ให้แก่  
พนักงานส่วนตําบลของ อปท.  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- สําหรับเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
  ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง   
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 64 ลําดับที 21
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
***ค่าใช้จ่ายเพือการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน จํานวน 122,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินผังเมืองรวมของ 
   อบต.รอบเมือง  ในเขตผังเมืองรวมเมืองปราจีนุบรี  ฯลฯ  
-  ตามหนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
   ปราจีนบุรี  ที ปจ 0022.02/ว 906 ลงวันที  30 พฤษภาคม 2557
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 72 ลําดับที 2
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้สํานัก
งาน เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้ม ฯลฯ   สําหรับปฏิบัติหน้าที
ในงานราชการของ อบต. 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทินเนอร์ 
ตะปู ลวด ไม้อัด และวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปา 
รวมทังวัสดุในการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ 
ตามโครงการบ้านท้องถินไทย    เทิดไท้องค์ราชัน  84 พรรษา  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0891.4/ว 2206 
ลงวันที 13 กรกฎาคม 2552
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
นํามันเบรก นํากลัน หลอดไฟ ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีพนักงานส่วนตําบล ระดับ 2-5 จํานวน 5,000 บาท
- จํานวน 1 ตัว ตังซือตามราคาท้องตลาด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล ระดับ 2-5 จํานวน 6,000 บาท
- จํานวน 1 ตัว ตังซือตามราคาท้องตลาด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
ค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองพิมพ์ จํานวน 3,000 บาท
- จํานวน 1 ตัว ตังซือตามราคาท้องตลาด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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งานไฟฟ้าถนน รวม 925,660 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง 
พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน 
(งานไฟฟ้าถนน) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตังและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  และค่าตอบแทนอืน ๆ ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบํารุง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สวิสซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ เพือติดตังและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ทุกหมู่บ้าน
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
นํามันเบรค นํากลัน น๊อตและสกรู ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเครือง  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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งบลงทุน รวม 642,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 642,660 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ จํานวน 542,660 บาท
- เพือจัดซือชุดโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ 
  พร้อมติดตังเสาและตอหม้อ ภายในตําบล
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 25
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,102,000 บาท
งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   
จํานวน  4  อัตรา  คือ
-  พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรขนาดกลาง 
เป็นเงิน  108,000.- บาท
-  พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3  อัตรา 
เป็นเงิน 324,000.-   บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิมต่าง ๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558    
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน 
(งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3072 
ลงวันที 29 กันยายน 2557 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําป้ายกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  
ค่าบริการทีทิงขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการทีทิงขยะมูลฝอย ให้แก่สํานักงานเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอยในพืนทีตําบลรอบเมือง ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน 
นํามันเบรก น๊อตและสกรู ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันเครือง  ฯลฯ 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เครืองแต่งกาย ในการกําจัดขยะมูล
ฝอย เช่น รองเท้าบู๊ต เสือกัก ถุงมือ ฯลฯ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
  ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 66 ลําดับที 26
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง จํานวน 90,000 บาท
เพือดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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***ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือนําข้อมูลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 
  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
  ที มท. 0810.2/ว 0600 ลงวันที 26  มกราคม  2559 
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 
  มท0810.3/ว5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559          
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 74 ลําดับที 4
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 
***ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
- เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี  ในชุมชนและ
  การพัฒนาสตรีด้านต่าง ๆ ฯลฯ การส่งเสริมตังศูนย์
  ให้การช่วยเหลือสตรี  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
  มหาดไทย  ที มท 0803.2/ว 2550 ลงวันที 21 มิถุนายน 2556   
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 76 ลําดับที 11
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล จํานวน 50,000 บาท
- อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตําบล  เพือจ่ายตามโครงการ
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในตําบล  เพือให้ประชาชน
  มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเอง
  ได้อย่างยังยืน  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 134 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน  
และประชาชนภายในตําบลและระหว่างตําบล 
เช่น   ถ้วยรางวัล  กรรมการตัดสิน  ค่าเตรียมทีมในการแข่งขัน  
ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา ในการส่งเสริมการออกกําลังกาย 
ให้แก่ เยาวชนและประชาชนภายในตําบล 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เช่น  วันมาฆปูรมี  ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง  
  แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 119 ลําดับที 7
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****   
***ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม จํานวน 60,000 บาท
- สําหรับพนักงานส่วนตําบล  คณะผู้บริหารและ
  สมาชิก อบต. รวมทังเยาวชนและประชาชนในพืนที   
- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  พ.ศ.2559
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 119 ลําดับที 9
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท
- เพือสนับสนุนการจัดทําโครงการแสงสีเสียง 
 "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" ประจําปี 2562 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด
  ปราจีนบุรี ด่วนทีสุด ที ปจ 0023.3/ว222 
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2561 และถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด
  ปจ 0023.3/ว1934 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 36 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท
- เพือสนับสนุนการจัดทําโครงการกิจกรรมเทศกาลวันมาฆปูรมี  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 136 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี(โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ) จํานวน 10,000 บาท
- เพือสนับสนุนการจัดทําโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย  
  เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561    
- ถือปฏิบัติตามหนังสืออําเภอเมืองปราจีนบุรี ที ปจ 0118/ว 754 
  ลงวันที 16 สิงหาคม 2559  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 136 ลําดับที 2
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,421,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,421,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,421,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดหนองพังพวย จํานวน 751,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า
  วัดหนองพังพวย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. 
  หมู่ที 9 บ้านชลประทาน ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
  จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 10 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 870,000 บาท
- โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. สายโคกกะจะ-บัวลาย 
  ซอย 7 หมู่ที 1 ตําบลรอบเมือง  อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
  จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมป้ายโครงการ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 10 ลําดับที 4
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
โครงการวางท่อระบายนํา จํานวน 1,151,000 บาท
- โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
   0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 400 ท่อน 
   พร้อมบ่อพักจํานวน 40 บ่อ พร้อมเท คสล. หลังท่อระบายนํา 
   ยาว 400 เมตร ซอยสําราญราษฎร์ หมู่ที 1 ตําบลรอบเมือง 
   อําเภอมเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 10 ลําดับที 3
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
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โครงการเสริมดินลูกรัก พร้อมวางท่อระบายนํา จํานวน 269,000 บาท
- โครงการเสริมดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนํา 
  ขนาดกว้างเฉลีย 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร 
  หนาเฉลีย 0.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณวัสดุคัดเลือก 
  630 ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง 370 ลบ.ม. สายก้นวัง-หนองตาอยู่ 
  หมู่ที 3 บ้านตึกปืน ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
  จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 89 ลําดับที 45
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบให้แก่วิศวกรผู้ออกแบบสิงก่อสร้าง 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
***ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจํา
ตําบลรอบเมือง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ด้านการเกษตร และการรณรงค์แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
  และการเพิมความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ ฯลฯ  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 121 ลําดับที 5
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 100,000 บาท
- เพือผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธ์ข้าว ทีมีคุณภาพให้แก่เกษตรกรในชุมชน
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 135 ลําดับที 5
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 177,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ถนน คู คลอง 
ท่อระบายนํา ฯลฯ  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้***** 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินอาสา จํานวน 50,000 บาท
- โครงการท้องถินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
  "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํา" เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
  และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  ทีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในด้านการเกษตร 
  การชลประทานและการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
  ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1442 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2561 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 120 ลําดับที 2
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ด้านแบบจัดการนําตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนําใต้ดิน) ระบบปิด

จํานวน 27,000 บาท

- โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ด้านแบบจัดการนํา
  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนําใต้ดิน) 
  ระบบปิด ขนาด 1.5x1.5 เมตร ค่าใช้จ่ายบ่อละ 3,000 บาท 
  จํานวน 9 บ่อ เป็นเงิน 27,000 บาท เพือประโยชน์ในการ
  กักเก็บนําใต้ดินภายในพืนที  ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
  ส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนทีสุด ที 
  ปจ 0023.3/ว222 ลงวันที 27 มิถุนายน 2561
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  เพิมเติม ครังที 1 พ.ศ.2561  หน้าที 21 ลําดับที 1
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพือการคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิงแวดล้อม  ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  หน้าที 120 ลําดับที 1

*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,280,220 บาท
งบกลาง รวม 9,280,220 บาท
งบกลาง รวม 9,280,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 71,400 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.รอบเมือง 
ให้แก่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. 
และ ก.อบต.    ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557 ตังจ่ายในอัตราร้อยละ  5  
ของค่าจ้าง  จํานวน  12  คน  
แยกเป็น 11  คน  เป็นเงิน  63,000.-  บาท
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****  
และ1 คน  เป็นเงิน   8,400.-  บาท  
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,651,600 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไป  
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 จํานวน 823 คน  
เป็นเงิน 554,300 บาทต่อเดือน  รวมเป็นเงิน  6,651,600.- บาท  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  จํานวน 175 คน  
เป็นเงิน 140,000 บาทต่อเดือน 
รวมเป็นเงิน 1,680,000 บาท  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ตามทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 จํานวน 4 คน  
คนละ  500.- บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท 
และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
*****ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป*****
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สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกิดเกียวกับสาธารณภัยต่าง ๆ  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  อัคคีภัย ฯลฯ 
เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0313.4/ว 667  
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบเมือง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลรอบเมือง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที  20 สิงหาคม 2553 
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง จํานวน 115,190 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0891.3/
ว 1263 ลงวันที  30 พฤษภาคม  2557  
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 188,030 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละ 1 
ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ 
เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 
ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
*****ตังจ่ายจากเงินรายได้*****
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบ
เมือง

115,190

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 71,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,651,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

188,030

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 664,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
รอบเมือง

50,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลรอบ
เมือง

115,190

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 71,400

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,651,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

188,030

สํารองจ่าย 500,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,680,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,713,600 1,713,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 165,720 108,000 462,000 1,400,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 84,000 180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 769,560 266,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

32,000 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 60,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์

9,000

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

ค่าบริการทีทิงขยะมูล
ฝอย 250,000

ค่าบริการพืนทีเก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าวารสาร หนังสือ
พิมพ์รายวัน ราย
สัปดาห์ และเอกสาร
ทางวิชาการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 262,400 252,240 2,971,800 4,522,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 496,440 699,960

เงินประจําตําแหน่ง 21,000 210,000 273,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 124,700 134,300

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

3,000 80,000 80,000 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 120,000 185,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 10,000 30,000 160,000 290,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์

9,000

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

60,000 60,000

ค่าบริการทีทิงขยะมูล
ฝอย 250,000

ค่าบริการพืนทีเก็บ
ข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7,000 7,000

ค่าวารสาร หนังสือ
พิมพ์รายวัน ราย
สัปดาห์ และเอกสาร
ทางวิชาการ ฯลฯ

33,000 33,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

***ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน
***ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

***ค่าใช้จ่ายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้าน
น่ามอง

90,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบล
รอบเมือง

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา 50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ
***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิน

100,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือของขวัญ  พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 11,900 11,900

***ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

34,300 34,300

***ค่าใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ในการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000 30,000

***ค่าใช้จ่ายการจัด
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

300,000 300,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถนนสะอาดหน้าบ้าน
น่ามอง

90,000

***ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบล
รอบเมือง

50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬา 50,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,910 7,910

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

200,000 200,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทาง
ศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิน

100,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซือของขวัญ  พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแนวเขตการ
ปกครองของ อปท
.(ตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์)

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง

***ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000 10,000

***ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมจริยธรรม 60,000

***ค่าใช้จ่ายเพือการ
วางผังเมืองและปรับ
ปรุงผังเมืองรวมของ
ชุมชน

122,000

***ค่าใช้จ่ายเพือจัดทํา
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ
***ค่าใช้จ่ายเพือ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

50,000

***ค่าใช้จ่ายเพือ
ดําเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในรูป
แบบต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

45,000

โครงการท้องถินอาสา 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําแนวเขตการ
ปกครองของ อปท
.(ตรวจสอบทีสาธารณ
ประโยชน์)

50,000 50,000

***ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

20,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการเลือกตัง 300,000 300,000

***ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 70,000 100,000

***ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมจริยธรรม 60,000

***ค่าใช้จ่ายเพือการ
วางผังเมืองและปรับ
ปรุงผังเมืองรวมของ
ชุมชน

122,000

***ค่าใช้จ่ายเพือจัดทํา
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

***ค่าใช้จ่ายเพือ
ดําเนินโครงการ
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

50,000

***ค่าใช้จ่ายเพือ
ดําเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในรูป
แบบต่าง ๆ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัข

45,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ด้านแบบจัดการนํา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารนําใต้ดิน) 
ระบบปิด

27,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุกีฬา 70,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 75,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
ด้านแบบจัดการนํา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารนําใต้ดิน) 
ระบบปิด

27,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

50,000

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

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 60,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 90,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000 60,000 290,000

วัสดุกีฬา 70,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 90,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 20,000 126,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 75,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 63,400 63,400

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุสํานักงาน 4,680 80,000 104,680

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 24,000 24,000

ค่าไฟฟ้า 240,000 240,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน
ส่วนตําบล ระดับ 2-5 5,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
ชนิด 4 ลินชัก
ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือโต๊ะทํา
งานพนักงานส่วน
ตําบล ระดับ 2-5

6,000

ค่าจัดซือโต๊ะวางเครือง
พิมพ์ 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ (สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2)

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ (สําหรับ
สํานักงาน)
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือโคมไฟส่อง
สว่างพลังแสงอาทิตย์ 542,660

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 230,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

***ค่าจัดซือหัวฉีดนํา
ดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 34,000 34,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน
ส่วนตําบล ระดับ 2-5 5,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
ชนิด 4 ลินชัก 7,900 7,900

ค่าจัดซือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 3,500 3,500

ค่าจัดซือโต๊ะทํา
งานพนักงานส่วน
ตําบล ระดับ 2-5

6,000

ค่าจัดซือโต๊ะวางเครือง
พิมพ์ 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ (สําหรับ
งานประมวลผล แบบที 
2)

30,000 30,000

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ (สําหรับ
สํานักงาน)

16,000 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สี แบบ 
Network

12,000 12,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือโคมไฟส่อง
สว่างพลังแสงอาทิตย์ 542,660

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 100,000 80,000 430,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ 13,100 13,100

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

***ค่าจัดซือหัวฉีดนํา
ดับเพลิง 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าวัดหนอง
พังพวย

751,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

870,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา 1,151,000

โครงการเสริมดินลูก
รัก พร้อมวางท่อระบาย
นํา

269,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

***ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

180,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภาย
ในตําบล 50,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

180,000

อุดหนุนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลรอบเมือง 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟ้าจังหวัด
ปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าวัดหนอง
พังพวย

751,000

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

870,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา 1,151,000

โครงการเสริมดินลูก
รัก พร้อมวางท่อระบาย
นํา

269,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

***ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง

50,000 50,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

180,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภาย
ในตําบล 50,000

อุดหนุนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

180,000

อุดหนุนศูนย์ข้าว
ชุมชนตําบลรอบเมือง 100,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟ้าจังหวัด
ปราจีนบุรี

916,690 916,690

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 104,000 75,000 179,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการ
วันอนุรักษ์มรดก
ไทยฯ)

10,000

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 30,000

รวม 9,280,220 327,000 3,421,000 330,000 210,000 3,609,220 316,560 339,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 20,000

อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัด
ปราจีนบุรี(โครงการ
วันอนุรักษ์มรดก
ไทยฯ)

10,000

อุดหนุนสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 30,000

รวม 739,310 1,117,240 10,113,450 29,803,000
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