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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี และสมำชิกสภำเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถำนะกำรคลัง        
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ  วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีมีสถานะการเงิน  ดังนี้        
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    171,204,959.88   บาท    
   1.1.2 เงินสะสม   82,204,140.20   บาท      
   1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม   70,631,911.02   บาท    
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน   -   โครงการ    
รวมเป็นเงิน  -  บาท      
   1.1.5 รายการที่ ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย       
จ านวน  6  โครงการ    รวมเป็นเงิน    7,708,500.00   บาท      
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง   จ านวน     15,905,008.36     บาท    
   

 2. กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ  2559 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ.2559 
     
           (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 179,465,642.04  บาท    ประกอบด้วย   
       หมวดภาษีอากร       9,452,325.35    บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    4,732,696.60   บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              4,705,722.35    บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -              บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            97,538.00    บาท 
       หมวดรายได้จากทุน             -               บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร              46,688,619.95    บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           113,788,740.00    บาท 
                     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        36,205,524.80     บาท 



   

  (3)  รายจ่ายจริง    จ านวน  143,676,515.08   บาท  ประกอบด้วย   
       งบกลาง               2,401,278.65    บาท 
       งบบุคลากร            86,026,667.22     บาท 
       งบด าเนินงาน                   48,174,851.02    บาท 
       งบลงทุน                        480,817.19    บาท 

     งบรายจ่ายอื่น                         -    บาท 
       งบเงินอุดหนุน                        6,592,901.00    บาท 
           (4)  รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้                26,579,817.74    บาท 
                          โดยระบุวัตถุประสงค์        
           (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    13,936,706.89    บาท 
      3. งบเฉพาะการ 
               ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559    
                  มีรายรับจริง                23,728,424.24  บาท  
                          รายจ่ายจริง                       5,211,140.19  บาท 
       กู้เงินจากธนาคาร                     65,510,399.16  บาท 
           กู้เงิน ก.ส.ท.              -  บาท 
            กู้เงิน ก.บ.ท.               17,063,122.22  บาท 
                          อ่ืน ๆ             -         บาท 
                          ยืมเงินสะสมเทศบาล                 -          บาท 
                     ก าไรสุทธิ      18,517,284.05  บาท 
                     เงินฝากธนาคาร             9,295.75  บาท 
                      ทรัพย์จ าน า                     229,374,900.00   บาท 
                 
 



ค ำแถลงงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี  อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

     2.1 รำยรับ 
           

รำยรับ รำยรับจริง ปี 2558 
ประมำณกำร ปี 

2559 
ประมำณกำร ปี 

2560 
รำยได้จัดเก็บ       
 หมวดภาษีอากร 9,792,883.57 9,924,800.00 9,947,580.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,314,448.20 5,960,700.00 5,825,240.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  6,669,619.51 5,985,000.00 5,985,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์        

6,247,371.90 6,900,000.00 7,500,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          815,584.00 256,000.00 256,000.00 
รวมรำยได้จัดเก็บ 29,839,907.18 29,026,500.00 29,513,820.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 หมวดภาษีจัดสรร  68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00 
     รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

      

 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 56,345,216.20                    -                    -    
     รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค ์

56,345,216.20                    -                    -    

รวม 314,065,711.83 250,675,500.00 284,771,220.00 

 

 

 

 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี 
อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

     2.2 รำยจ่ำย 
   

    
    

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง       8,926,255.15        7,280,270.00      32,761,418.00  
  งบบุคลากร   111,123,782.60    146,096,960.00    154,940,320.00  
  งบด าเนินงาน     61,563,226.23      82,657,930.00      80,247,234.00  
  งบลงทุน     11,156,667.03        6,610,900.00        8,018,248.00  
  งบรายจ่ายอื่น                    -               1,000.00             1,000.00  
  งบเงินอุดหนุน       7,472,000.00        7,740,000.00        8,380,000.00  
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ   200,241,931.01    250,387,060.00    284,348,220.00  

 

 

 



 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65  จงึตราเทศบัญญติัไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปราจนีบุรี
และผู้ว่าราชการจงัหวัดปราจนีบุรี  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญติันี ้เรียกว่า  เทศบัญญติังบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. เทศบัญญติั นีใ้ห้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  320,356,506  บาท   
ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยทั่วไป จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน   284,348,220  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้

ยอดรวม
ดา้นบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,612,948.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,477,180.00

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 162,871,074.00
แผนงานสาธารณสุข 6,734,850.00
แผนงานเคหะและชุมชน 33,659,300.00
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,613,170.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 3,454,470.00

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,163,810.00
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 32,761,418.00
284,348,220.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  36,008,286  บาท
ด้งนี้

ยอดรวม
 งบกลาง 6,031,786.00                                                      
 งบบุคลากร 2,625,000.00                                                      
 งบด าเนนิงาน 2,191,500.00                                                      
 งบลงทุน -                                                                   
 งบรายจา่ยอื่น 25,160,000.00                                                    
 งบเงินอุดหนนุ

36,008,286.00                                       

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรีปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจา่ยเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรีมีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญติันี้

ประกาศ  ณ  วันที่ .........................................................

                  (ลงนาม)  ..............................................
                       (นายบรรเจดิ    พฤกษะศรี)

                        รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
                               นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรี                       นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรี

         เห็นชอบ

(ลงนาม)………….........................................

งบ

รวมรายจ่าย

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี
อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น



 

 

 งบเงินอุดหนนุ
36,008,286.00                                       

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรีปฏิบัติการเบิกจา่ยเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจา่ยเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรีมีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญติันี้

ประกาศ  ณ  วันที่ .........................................................

                  (ลงนาม)  ..............................................
                       (นายบรรเจดิ    พฤกษะศรี)

                        รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
                               นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรี                       นายกเทศมนตรีเมืองปราจนีบุรี

         เห็นชอบ

(ลงนาม)………….........................................

รวมรายจ่าย



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,708,480 3,228,600 4,563,820 20,500,900

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,000 0 0 4,296,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,412,480 3,228,600 4,563,820 16,204,900

งบดําเนินงาน 1,741,100 1,614,000 2,784,700 6,139,800

    ค่าตอบแทน 180,100 114,000 161,300 455,400

    ค่าใช้สอย 611,000 730,000 2,150,000 3,491,000

    ค่าวัสดุ 705,000 666,000 413,400 1,784,400

    ค่าสาธารณูปโภค 245,000 104,000 60,000 409,000

งบลงทุน 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248

    ค่าครุภัณฑ์ 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248

งบรายจ่ายอืน 0 0 1,000 1,000

    รายจ่ายอืน 0 0 1,000 1,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 16,779,580 7,483,848 7,349,520 31,612,948

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 317,520 5,741,360 6,058,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 317,520 5,741,360 6,058,880

งบดําเนินงาน 597,100 1,621,200 2,218,300

    ค่าตอบแทน 90,000 72,400 162,400

    ค่าใช้สอย 404,000 328,000 732,000

    ค่าวัสดุ 88,100 1,200,800 1,288,900

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 20,000 35,000

งบลงทุน 0 200,000 200,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 200,000 200,000

                                             รวม 914,620 7,562,560 8,477,180

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370

งบดําเนินงาน 1,759,000 44,531,704 1,896,000 1,400,000 49,586,704

    ค่าตอบแทน 118,000 248,800 0 0 366,800

    ค่าใช้สอย 300,000 35,444,800 1,896,000 1,360,000 39,000,800

    ค่าวัสดุ 266,000 8,838,104 0 40,000 9,144,104

    ค่าสาธารณูปโภค 1,075,000 0 0 0 1,075,000

งบลงทุน 0 1,200,000 0 0 1,200,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,200,000 0 0 1,200,000

งบเงินอุดหนุน 0 8,280,000 0 0 8,280,000

    เงินอุดหนุน 0 8,280,000 0 0 8,280,000

                                             รวม 5,438,320 153,956,754 1,896,000 1,580,000 162,871,074



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690

งบดําเนินงาน 578,300 536,860 118,000 1,233,160

    ค่าตอบแทน 29,200 44,800 0 74,000

    ค่าใช้สอย 235,000 120,000 108,000 463,000

    ค่าวัสดุ 250,100 372,060 10,000 632,160

    ค่าสาธารณูปโภค 64,000 0 0 64,000

งบลงทุน 10,000 10,000 0 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 0 20,000

                                             รวม 3,318,770 3,298,080 118,000 6,734,850

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0

งบดําเนินงาน 477,700 2,308,600 773,300 12,873,660 150,000

    ค่าตอบแทน 48,600 162,000 53,000 580,000 0

    ค่าใช้สอย 73,000 310,000 563,000 8,431,800 30,000

    ค่าวัสดุ 336,100 1,811,600 154,300 3,819,860 120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 25,000 3,000 42,000 0

งบลงทุน 0 717,000 0 920,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 920,000 0

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 707,000 0 0 0

                                             รวม 2,906,140 10,266,310 1,906,850 18,430,000 150,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 15,439,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,439,040

งบดําเนินงาน 16,583,260

    ค่าตอบแทน 843,600

    ค่าใช้สอย 9,407,800

    ค่าวัสดุ 6,241,860

    ค่าสาธารณูปโภค 90,000

งบลงทุน 1,637,000

    ค่าครุภัณฑ์ 930,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 707,000

                                             รวม 33,659,300



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,441,670 2,441,670

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,441,670 2,441,670

งบดําเนินงาน 1,171,500 1,171,500

    ค่าตอบแทน 56,000 56,000

    ค่าใช้สอย 975,000 975,000

    ค่าวัสดุ 123,500 123,500

    ค่าสาธารณูปโภค 17,000 17,000

                                             รวม 3,613,170 3,613,170

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบบุคลากร 480,240 420,720 900,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,240 420,720 900,960

งบดําเนินงาน 1,653,510 830,000 2,483,510

    ค่าตอบแทน 29,800 0 29,800

    ค่าใช้สอย 1,483,710 785,000 2,268,710

    ค่าวัสดุ 140,000 45,000 185,000

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

                                             รวม 2,133,750 1,320,720 3,454,470



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 0 312,810 312,810

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 312,810 312,810

งบดําเนินงาน 499,000 332,000 831,000

    ค่าใช้สอย 270,000 130,000 400,000

    ค่าวัสดุ 55,000 82,000 137,000

    ค่าสาธารณูปโภค 174,000 120,000 294,000

งบลงทุน 10,000 10,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 10,000 20,000

                                             รวม 509,000 654,810 1,163,810

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 32,761,418 32,761,418

    งบกลาง 32,761,418 32,761,418

                                             รวม 32,761,418 32,761,418



 



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 7,706,988.31 7,954,533.09 7,500,000 0.00 % 7,500,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 352,446.29 323,646.90 350,000 0.00 % 350,000

     ภาษีป้าย 0.00 2,043,256.00 1,698,598.00 1,950,000 0.00 % 1,950,000

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 122,930.00 149,650.00 124,800 18.25 % 147,580

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 10,225,620.60 10,126,427.99 9,924,800 9,947,580

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 184,395.00 221,985.00 187,200 18.25 % 221,370

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 65,364.00 32,895.00 37,500 18.05 % 44,270

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 16,713.10 15,743.10 17,000 0.00 % 17,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 2,905.00 4,245.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 15,035.75 11,009.00 40,000 -50.00 % 20,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 2,341,445.00 4,800,000 -4.17 % 4,600,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 59,000.00 64,000.00 54,000 0.00 % 54,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 68,600.00 43,100.00 77,000 0.00 % 77,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 21,100.00 71,900.00 20,000 15.00 % 23,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 27,350.00 32,100.00 35,000 -14.29 % 30,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 55,560.00 62,490.00 70,000 28.57 % 90,000

     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 5,045.50 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 6,440.00 5,140.00 7,000 0.00 % 7,000

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 1,887,073.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 -28,485.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 36,584.00 51,444.00 70,000 0.00 % 70,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 194,300.00 0.00 0 0.00 % 0

หน้า : 1/3วันทีพิมพ์ : 23/8/2559  16:53:40



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 207,050.00 200,000 0.00 % 200,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 2,580.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 420.00 1,680.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 19,600.00 30,960.00 25,000 60.00 % 40,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 100.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 308.00 7,800.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 9,300.00 11,900.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 3,338,268.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 202,500.00 214,400.00 202,000 0.00 % 202,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 16,700.00 10,000.00 18,000 -5.56 % 17,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 55,600.00 29,050.00 51,000 5.88 % 54,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 6,000.00 4,000.00 6,000 0.00 % 6,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 10,260.00 5,260.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 4,907.00 9,300.00 5,000 20.00 % 6,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 17,700.00 8,600.00 1,000 760.00 % 8,600

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 6,293,497.85 3,505,221.60 5,960,700 5,825,240

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 164,989.00 262,750.00 200,000 0.00 % 200,000

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 4,377,835.00 4,938,472.00 4,284,000 0.00 % 4,284,000

     ดอกเบีย 0.00 0.00 515,406.55 1,500,000 0.00 % 1,500,000

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 0.00 1,204,730.79 0 0.00 % 0

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 1,422,888.91 15,200.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 5,965,712.91 6,936,559.34 5,985,000 5,985,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 8.70 % 7,500,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 7,500,000

หน้า : 2/3วันทีพิมพ์ : 23/8/2559  16:53:41



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 2,097,000.00 227,500.00 200,000 0.00 % 200,000

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 26,524.00 31,372.00 30,000 0.00 % 30,000

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 18,600.00 443,960.00 20,000 0.00 % 20,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 2,142,124.00 702,832.00 256,000 256,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 30,906,308.47 25,364,695.15 31,400,000 11.15 % 34,900,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 10,513,756.06 12,335,917.52 12,000,000 0.00 % 12,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 823,422.82 1,076,195.02 500,000 0.00 % 500,000

     ภาษีสุรา 0.00 3,331,173.92 3,771,590.58 3,000,000 0.00 % 3,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,531,056.77 6,497,608.06 5,000,000 0.00 % 5,000,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 120,421.37 158,655.05 200,000 0.00 % 200,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 262,912.48 185,869.49 300,000 0.00 % 300,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 6,826,796.00 4,714,279.00 7,600,000 0.00 % 7,600,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 57,315,847.89 54,104,809.87 60,000,000 63,500,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 18.63 % 191,757,400

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 191,757,400

รวมทุกหมวด 0.00 209,901,868.56 241,457,053.70 250,675,500 284,771,220
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 284,771,220   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 9,947,580 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 7,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา                                               
            
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,950,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีทีผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 147,580 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ทีเก็บได้จริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,825,240 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 221,370 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 44,270 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ทีเก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 17,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 4,600,000 บาท
โดยแยกเป็น
 - ค่าขยะมูลฝอย (รายเดือน/ปี)  จํานวน 900,000 บาท
 - ค่าขยะมูลฝอย (ตอนเย็น)      จํานวน 700,000 บาท
 - ค่าธรรมเนียมทําการเก็บขนขยะมูลฝอย (นอก
เขต)    จํานวน 3,00,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 24/8/2559  18:28:22 หน้า : 1/5



ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 54,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 77,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 23,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท
โดยแยกเป็น
 - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายปลายทาง  จํานวน 25,000  บาท
 - ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาและรับรองทะเบียน  จํานวน  5,000
     บาท                     
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา                                       

ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 202,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 54,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 8,600 บาท
ประมาณไว้สูงกล่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,985,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 4,284,000 บาท
โดยแยกเป็น   
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดประสิทธิ  จํานวน  150,000    บาท
- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ       จํานวน   150,000    บาท
- ค่าเช่าอาคารบริเวณเพลิงไหม้   จํานวน   14,000  บาท
- ค่าเช่าแผงลอยตลาดสดเทศบาล 1  จํานวน 1,150,000 บาท   
- หาบเร่ตลาดสดเทศบาล 1       จํานวน        84,000   บาท
- หาบเร่ตลาดประสิทธิพัฒนา       จํานวน        36,000   บาท
- ค่าเช่าส้วมสาธารณะในตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน   24,000   บาท
- ค่าเช่าตลาดขนส่ง บ.ข.ส.ปราจีนบุรี  จํานวน 240,000  บาท
- ค่าเช่าอาคารตลาดประสิทธิ   จํานวน 36,000บาท                           
-ค่าเช่าแท่นแผงลอยตลาดสถานี
รถไฟ                                     จํานวน  2,400,000  บาท
ประมาณการเท่ากับปีผ่ามาโดยตังจากประมาณการรายได้ทีจะเก็บ
ได้ ปี 2559
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ดอกเบีย จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา    
โดยแยกเป็น
- ดอกเบียเงินธนาคาร            จํานวน   1,000,000    บาท
- ดอกเบียเงินฝาก  ก.ส.ท.      จํานวน      500,000    บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา                                                   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 7,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 7,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 256,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 63,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 34,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีทีผ่านมา

ภาษีสุรา จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 7,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา  

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 191,757,400 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 191,757,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา เนืองจากประมาณการราย
รับเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา , เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน,เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจํา) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน , เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ,เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ , เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขันพืนฐาน , เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิน ฯ , เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัด
สรร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที 15  กรกฎาคม 2559
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 954,000.00 864,000.00 894,300 6.68 % 954,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 342,000.00 342,000.00 342,000 0 % 342,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000 0 % 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 4,296,000.00 4,122,000.00 4,236,300 4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 4,980,525.07 5,226,941.45 6,173,500 13.13 % 6,984,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 303,475.00 287,134.00 340,800 -1.88 % 334,380

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 252,600.00 284,232.00 362,100 3.73 % 375,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 384,010.00 606,060.00 652,600 2.11 % 666,380

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 122,700.00 27,275.00 65,700 -21.04 % 51,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,043,310.07 6,431,642.45 7,594,700 8,412,480

รวมงบบุคลากร 0.00 10,339,310.07 10,553,642.45 11,831,000 12,708,480

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000 -75 % 5,000

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 3,500 0 % 3,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,600.00 0.00 60,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000 0 % 90,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 48,356.00 30,475.25 47,200 72.88 % 81,600

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 6,890.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 149,846.50 120,475.25 220,700 180,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 102,411.64 164,791.51 200,000 -25 % 150,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 258,875.00 218,450.00 400,000 -87.5 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 0.00 0.00 0.00 12,000 -58.33 % 5,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000

1.โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 51,700.00 80,000 -37.5 % 50,000

2.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพท้องถิน 0.00 0.00 0.00 500,000 -90 % 50,000

3.โครงการงานทะเบียนราษฎรเพือสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 40,800.00 0 0 % 0

3.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

4.โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถินเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

0.00 0.00 46,684.00 0 0 % 0

-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทด
แทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง
ประเทศ 0.00 458,000.00 36,000.00 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0.00 12,510.00 139,796.00 400,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

-ค่าซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 4,900.00 9,800.00 20,000 -25 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 33,963.92 23,944.40 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 870,660.56 731,965.91 1,963,000 611,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 116,565.65 154,526.00 150,000 -46.67 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 59,963.00 109,407.08 100,000 -20 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 50,000.00 39,660.00 70,000 -21.43 % 55,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 42,317.00 79,934.00 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 147,544.50 20,500.00 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 581,202.00 467,555.00 800,000 -62.5 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 17,500.00 12,430.00 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 99,900.00 86,700.00 90,000 -22.22 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,114,992.15 970,712.08 1,370,000 705,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,982.72 6,921.01 15,000 0 % 15,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 51,562.37 107,293.38 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 33,994.88 27,180.01 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 37,878.00 40,644.00 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 19,131.60 19,131.60 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 145,549.57 201,170.00 245,000 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,281,048.78 2,024,323.24 3,798,700 1,741,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 14,800.00 0 0 % 0

- โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

เครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองคอมพิวเตอร์ แบบที 2  สําหรับ
ประมวลผล 0.00 0.00 60,000.00 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ แบบที 2  สําหรับ
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที 1 0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 174,594.00 377,947.37 500,000 -80 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 196,594.00 452,747.37 610,000 2,300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงค่าทีดิน ฯ 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงค่าทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0.00 66,600.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 66,600.00 0.00 200,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 263,194.00 452,747.37 810,000 2,300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 12,913,552.85 13,060,713.06 16,469,700 16,779,580

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,894,081.03 2,271,166.50 2,551,000 7.84 % 2,751,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 114,780.00 109,200.00 109,200 0 % 109,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 61,600.00 67,200.00 94,200 9.55 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 95,040.00 128,765.69 225,500 1.64 % 229,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 57,960.00 31,846.53 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,223,461.03 2,608,178.72 3,015,900 3,228,600

รวมงบบุคลากร 0.00 2,223,461.03 2,608,178.72 3,015,900 3,228,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 22,400.00 24,200.00 30,000 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 7,504.00 10,641.75 43,700 92.22 % 84,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 23,469.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 53,373.00 34,841.75 73,700 114,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 33,122.00 52,989.00 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน
ราชการและนอกราชอาณาจักร 0.00 31,700.00 14,900.00 50,000 0 % 50,000

2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
การดําเนินงานของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

0.00 132,600.00 148,730.00 100,000 100 % 200,000

3.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 0.00 79,080.00 58,400.00 90,000 11.11 % 100,000

4.โครงการ Internet เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี 0.00 0.00 39,943.65 33,000 142.42 % 80,000

5.โครงการ Internet เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี 0.00 18,085.63 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 
2540 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 35,960.00 23,856.00 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 330,547.63 338,818.65 623,000 730,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 67,511.00 69,125.00 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 430,458.86 421,611.03 490,000 -38.78 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 3,000.00 3,000 0 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 4,380.70 8,200.00 0 100 % 7,600

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 86,619.40 96,099.80 120,000 -37.17 % 75,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 137,540.96 110,283.00 120,000 0 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 107,565.00 188,080.00 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 834,075.92 896,398.83 983,000 666,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,778.64 17,088.16 60,000 66.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 1,471.25 1,471.25 4,000 0 % 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 4,249.89 18,559.41 64,000 104,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,222,246.44 1,288,618.64 1,743,700 1,614,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 ตอน แบบแยกส่วน 0.00 0.00 54,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.ติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สายใน
เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 0.00 0.00 3,585,740.00 0 0 % 0

2.เครืองผสมสัญญาณเสียง 8 ช่อง 0.00 0.00 19,260.00 0 0 % 0

เครืองขยายเสียง 1200 W 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สายใน
เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล แบบ 
DSLR 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 559,800.00 0 100 % 441,248

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 3,445,707.47 8,115,597.36 5,636,600 7,483,848
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,482,414.74 2,922,763.00 3,180,660 18.08 % 3,755,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 113,170.00 99,830.00 115,200 8.13 % 124,560

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 5.58 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 109,660.00 337,197.00 549,720 0.81 % 554,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 45,840.00 7,649.00 61,540 -28.53 % 43,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,812,684.74 3,434,639.00 3,987,820 4,563,820

รวมงบบุคลากร 0.00 2,812,684.74 3,434,639.00 3,987,820 4,563,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 82,600.00 34,000.00 64,420 -0.03 % 64,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 18,978.00 34,555.00 46,580 43.62 % 66,900

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 513.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 132,091.00 98,555.00 141,000 161,300

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 1,966,015.17 1,585,346.22 2,000,000 0 % 2,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 54,764.00 43,180.00 86,500 15.61 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 38,740.00 48,170.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,059,519.17 1,676,696.22 2,136,500 2,150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 288,001.12 186,221.00 250,000 -20 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,000.00 9,998.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 2,000.00 0.00 2,000 0 % 2,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 115,617.50 113,458.30 150,000 -59.07 % 61,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 10,000.00 10,000.00 7,000 42.86 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 229,940.00 140,900.00 220,000 -45.45 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 652,558.62 465,577.30 649,000 413,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 7,928.70 7,070.77 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 38,263.20 38,263.20 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 46,191.90 45,333.97 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,890,360.69 2,286,162.49 2,986,500 2,784,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 176,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที  1 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่สัน 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 108,960.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 5,703,045.43 5,980,761.49 7,151,320 7,349,520

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 22,062,305.75 27,157,071.91 29,257,620 31,612,948

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 181,950.00 244,838.00 296,140 7.22 % 317,520

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 168,670.00 194,830.00 6,080 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 5,446.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520

รวมงบบุคลากร 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 48,000.00 72,000.00 72,000 0 % 72,000

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 3,200 150 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 4,025.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 52,025.00 72,000.00 85,200 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 99,000.00 99,000.00 324,000 0 % 324,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดระเบียบชุมชน 0.00 10,850.00 32,020.00 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 9,455.57 9,978.77 33,920 17.92 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 119,305.57 140,998.77 397,920 404,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,030.00 4,936.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,880.00 4,395.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 54,401.60 60,447.50 70,000 -35.57 % 45,100

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 1,150.00 2,860.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 61,461.60 72,638.50 123,000 88,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 232,792.17 285,637.27 606,120 597,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0

รวมงานเทศกิจ 0.00 603,808.17 747,949.17 938,340 914,620

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 692,761.93 859,348.00 892,650 4.88 % 936,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 9,234.65 9,240.00 9,240 0 % 9,240

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,401,790.00 1,692,470.00 1,618,540 -24.28 % 1,225,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 42,292.00 0.00 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,843,957.00 2,771,352.00 3,171,770 1.38 % 3,215,540

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 736,051.00 79,790.00 331,780 1.51 % 336,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,726,086.58 5,412,200.00 6,037,480 5,741,360

รวมงบบุคลากร 0.00 4,726,086.58 5,412,200.00 6,037,480 5,741,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 12,000.00 12,600.00 6,500 207.69 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,802.00 20,629.00 71,500 -26.71 % 52,400

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 1,378.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 20,180.00 33,229.00 78,000 72,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 10,577.23 20,000 540 % 128,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 45,000.00 0.00 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เพืออุบัติเหตุการจราจร
ในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการสาธิตการดับเพลิงเบืองต้นถวาย
แด่พระภิกษุและสามเณร 0.00 0.00 9,985.00 10,000 0 % 10,000

โครงการสาธิตการดับเพลิงพืนทีเสียงภัย
ชุมชนหนาแน่น 0.00 8,499.98 9,485.00 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 21,000.00 38,670.00 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 74,499.98 68,717.23 330,000 328,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 19,534.00 28,586.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 21,435.00 27,000.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,970.00 16,970.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 6,842.65 19,940.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 72,540.00 45,100.00 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 704,358.54 941,079.99 647,800 18.22 % 765,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 95,784.00 68,800.00 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 29,840.00 29,970.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 98,000.00 149,780.00 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,058,304.19 1,332,225.99 1,082,800 1,200,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 12,515.26 7,409.77 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 1,070.00 1,498.70 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 13,585.26 8,908.47 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,166,569.43 1,443,080.69 1,510,800 1,621,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน 0.00 0.00 0.00 37,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รอก 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เลือยตัดกิงไม้ 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multfunction ชนิดฉีดหมึก 
(Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA 0.00 1,500.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 38,050.00 150,510.00 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 5,950,406.01 7,011,790.69 7,812,080 7,562,560

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 6,554,214.18 7,759,739.86 8,750,420 8,477,180
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,324,799.00 2,313,320.00 2,745,440 19.81 % 3,289,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 324,950.00 304,800.00 304,800 0 % 304,800

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 64,600.00 80,700 5.58 % 85,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,716,949.00 2,682,720.00 3,130,940 3,679,320

รวมงบบุคลากร 0.00 2,716,949.00 2,682,720.00 3,130,940 3,679,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 81,950.00 3,100.00 40,000 0 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 48,000.00 44,000.00 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 11,578.00 22,000.00 22,000 13.64 % 25,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 20,008.50 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 161,536.50 69,100.00 115,000 118,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 11,267.00 9,320.42 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 641,405.00 205,849.25 534,000 -62.55 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 5,845.00 16,211.00 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 658,517.00 231,380.67 634,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 104,075.00 38,000.00 100,000 -40 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 19,000.00 0.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 29,020.00 0.00 16,000 0 % 16,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 4,345.00 0.00 12,000 0 % 12,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 72,103.60 75,843.00 100,000 -22 % 78,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 154,870.00 27,000.00 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 383,413.60 140,843.00 328,000 266,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 4,848.70 3,825.48 20,000 -25 % 15,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 904,942.67 421,724.02 1,137,000 -12.05 % 1,000,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 16,247.29 17,097.24 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 926,038.66 442,646.74 1,217,000 1,075,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,129,505.76 883,970.41 2,294,000 1,759,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 60,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 60,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 4,846,454.76 3,566,690.41 5,484,940 5,438,320

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 43,193,578.00 50,938,853.43 74,612,320 4.91 % 78,275,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 11,460,750.00 12,778,782.00 15,298,300 2.72 % 15,714,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,575,141.00 1,858,760.00 2,239,600 -3.38 % 2,164,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 48,309.00 0.00 38,500 33.77 % 51,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 578,470.00 1,523,295.00 1,727,100 98.48 % 3,427,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 137,950.00 267,807.00 312,000 0 % 312,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 56,994,198.00 67,367,497.43 94,227,820 99,945,050

รวมงบบุคลากร 0.00 56,994,198.00 67,367,497.43 94,227,820 99,945,050

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 3,100.00 3,100.00 71,000 243.66 % 244,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 69,900.00 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,100.00 73,000.00 71,000 248,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน
และพัฒนาการศึกษาระดับชันอนุบาล 0.00 1,440,000.00 331,100.00 550,800 3.27 % 568,800

-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน
และพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา 0.00 0.00 1,223,550.00 1,083,800 39.95 % 1,516,800

-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัย
เรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 1,497,200.00 1,527,400.00 1,408,400 21.16 % 1,706,400

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 61,700.00 200,000 0 % 200,000

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาน
ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 28,950.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

-โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 7,444,600.00 7,592,600.00 31,111,484 0.9 % 31,392,800

-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,381,800.00 10,765,300.00 34,374,484 35,444,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 6.71 % 8,838,104

รวมค่าวัสดุ 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 8,838,104

รวมงบดําเนินงาน 0.00 13,763,599.65 16,508,512.70 42,727,890 44,531,704

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงพืนทีภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 
(วัดแก้วพิจิตร) 0.00 0.00 0.00 1,310,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทัง 6 โรงเรียน 0.00 0.00 0.00 1,200,000 0 % 1,200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 11.29 % 8,280,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 74,808,197.65 88,287,670.13 146,905,710 153,956,754

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา

0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 6.16 % 1,896,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 100,080.00 105,000.00 180,000 0 % 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 79,920.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 180,000.00 105,000.00 180,000 180,000

รวมงบบุคลากร 0.00 180,000.00 105,000.00 180,000 180,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการประชุมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 0.00 48,830.00 0.00 218,000 -68.81 % 68,000

- โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหา
ความรู้ 0.00 299,390.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการวันแห่งความสําเร็จ 0.00 170,000.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้ 0.00 0.00 33,260.00 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อย
โอกาส  จํานวน 1 คน 0.00 0.00 0.00 6,000 0 % 6,000

-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน
จรจัดในเขตเทศบาล 0.00 471,140.00 368,000.00 540,000 0 % 540,000

-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับเทศบาล และระดับกลุ่ม
จังหวัด

0.00 50,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

-โครงการพัฒนาทักษะการสือสารการ
ปฏิบัติงานการคิดคํานวณ และการใช้
ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการส
อน

0.00 60,000.00 225,750.00 0 0 % 0

-โครงการพัฒนาทักษะการสือสารการ
ปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนนักเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 0.00 542,000 0.74 % 546,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,099,360.00 707,010.00 1,486,000 1,360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0.00 6,500.00 10,000.00 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 6,500.00 30,000.00 30,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,105,860.00 737,010.00 1,516,000 1,400,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,000 0
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รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 1,285,860.00 842,010.00 1,716,000 1,580,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 82,590,512.41 94,351,870.54 155,892,650 162,871,074

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,776,955.00 2,025,848.00 2,198,550 7.08 % 2,354,160

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 115,150.00 85,200.00 85,200 0 % 85,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 74,690.00 125,520.00 135,800 3.03 % 139,910

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 25,810.00 18,000.00 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 2,059,805.00 2,363,768.00 2,566,250 2,730,470

รวมงบบุคลากร 0.00 2,059,805.00 2,363,768.00 2,566,250 2,730,470

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 12,163.00 20,823.75 50,740 -42.45 % 29,200

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 9,724.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 21,887.00 20,823.75 50,740 29,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 18,193.00 38,009.25 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 40,042.00 63,859.00 40,000 -37.5 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 18,383.93 11,837.00 60,000 166.67 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 76,618.93 113,705.25 150,000 235,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 79,282.00 79,945.00 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 9,970.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 14,923.00 35,000.00 15,000 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 15,000.00 3,000.00 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 80,026.84 63,760.44 68,000 -33.68 % 45,100

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 60,000.00 59,990.00 97,000 -38.14 % 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 259,201.84 251,695.44 300,000 250,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 7,595.84 8,309.10 22,000 0 % 22,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 15,423.71 22,867.01 42,000 0 % 42,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 23,019.55 31,176.11 64,000 64,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 380,727.32 417,400.55 564,740 578,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 52,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 2,440,532.32 2,781,168.55 3,192,990 3,318,770
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,656,696.00 1,867,001.00 2,238,390 6 % 2,372,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 100,601.00 97,200.00 97,200 0 % 97,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 109,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 66,550.00 116,760.00 126,300 3.07 % 130,180

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 33,950.00 18,000.00 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,966,997.00 2,208,161.00 2,608,590 2,751,220

รวมงบบุคลากร 0.00 1,966,997.00 2,208,161.00 2,608,590 2,751,220

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,400.00 1,800.00 15,000 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 17,800.00 15,600.00 26,260 13.48 % 29,800

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 2,513.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 22,713.00 17,400.00 41,260 44,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 11,310.00 15,800.00 25,000 0 % 25,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และลดประชากรสุนัข 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

โครงการวัยใสไกลเอดส์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,950.00 13,480.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 13,260.00 29,280.00 150,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 840.00 15,100.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 86,726.00 62,033.50 64,000 184.47 % 182,060

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 122,000.00 200,000.00 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,578.00 9,138.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 212,144.00 286,271.50 254,000 372,060

รวมงบดําเนินงาน 0.00 248,117.00 332,951.50 445,260 536,860

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,800.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 2,375,114.00 2,606,912.50 4,090,850 3,298,080

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000 0 % 108,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 4,933,646.32 5,506,081.05 7,401,840 6,734,850

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,051,437.74 1,578,734.00 1,770,100 26.55 % 2,240,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 87,588.00 67,200.00 69,400 -3.17 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 67,200.00 94,200 28.66 % 121,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,206,225.74 1,713,134.00 1,933,700 2,428,440

รวมงบบุคลากร 0.00 1,206,225.74 1,713,134.00 1,933,700 2,428,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 1,900.00 2,600.00 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,682.00 8,744.00 11,770 227.95 % 38,600

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 1,097.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 13,679.00 11,344.00 21,770 48,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,463.00 10,198.35 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 3,960.00 27,320.00 50,000 -64 % 18,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 14,050.00 4,950.00 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 22,473.00 42,468.35 145,000 73,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 169,991.00 199,630.00 385,000 -35.06 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 6,000.00 5,000.00 5,000 -20 % 4,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 5,950.00 4,330.00 20,000 -60 % 8,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 116,533.60 106,171.55 100,000 -54.9 % 45,100

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 -20 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000.00 72,900.00 45,000 -44.44 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 328,474.60 388,031.55 560,000 336,100

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 9,767.22 1,679.25 5,000 60 % 8,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 12,000.00 11,556.00 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 21,767.22 13,235.25 17,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 386,393.82 455,079.15 743,770 477,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 42,500.00 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0.00 0.00 0.00 3,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 22,390.00 71,160.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0

รวมงบลงทุน 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 1,615,009.56 2,281,873.15 2,698,670 2,906,140

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 903,499.08 998,330.00 1,897,800 -36.6 % 1,203,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 42,000.00 28,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 14,000 200 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,924,800.00 2,358,530.00 2,826,200 1.22 % 2,860,540

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 62,127.00 3,846.00 102,300 -83.23 % 17,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,353,548.00 2,402,949.00 2,904,030 -2.52 % 2,830,730

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 723,185.00 56,630.00 285,300 0.65 % 287,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,967,159.08 5,862,285.00 8,057,630 7,240,710

รวมงบบุคลากร 0.00 4,967,159.08 5,862,285.00 8,057,630 7,240,710

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 47,700.00 36,600.00 55,000 27.27 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 53,676.00 51,375.00 127,160 -27.65 % 92,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 5,925.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 107,301.00 87,975.00 182,160 162,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 20,000.00 8,255.23 191,000 -86.91 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 6,000.00 6,020.00 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประเมินผลผัง
เมืองรวมเมืองปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 152,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองปราจีนบุรี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 16,100.00 17,740.00 120,000 -33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 42,100.00 32,015.23 478,000 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 647,900.00 685,650.00 742,000 -32.61 % 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,000.00 1,000 0 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 493,047.00 696,533.00 644,000 31.99 % 850,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 26,660.00 66,000 -39.39 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 914,315.30 608,284.60 506,000 -18.46 % 412,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 990.00 4,000 -25 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 2,055,262.30 2,019,117.60 1,963,000 1,811,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 17,782.40 21,008.97 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 17,782.40 21,008.97 25,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,222,445.70 2,160,116.80 2,648,160 2,308,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

- กล้องวัดมุม 0.00 0.00 41,730.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
GIS เชิงกราฟฟิก 0.00 0.00 0.00 33,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 21,000.00 83,480.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 21,000.00 125,210.00 43,000 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า (ชุมชน
บ้านกลางเหนือ) 0.00 82,495.93 0.00 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณ
ตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝังขา
เข้า

0.00 0.00 0.00 0 100 % 707,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 82,495.93 0.00 50,000 707,000

รวมงบลงทุน 0.00 103,495.93 125,210.00 93,000 717,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 7,293,100.71 8,147,611.80 10,798,790 10,266,310

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 188,489.08 213,690.00 304,500 4.28 % 317,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 143,770.00 162,780.00 211,500 2.14 % 216,030

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 4,437.00 0.00 7,700 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 352,440.00 589,470.00 540,000 0 % 540,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 241,560.00 0.00 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550

รวมงบบุคลากร 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,000.00 4,000 -25 % 3,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 11,600.00 23,600.00 33,290 50.2 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 11,600.00 26,600.00 37,290 53,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 450,000.00 541,290.42 540,000 0 % 540,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 3,240.00 4,000 -25 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 5,000.00 23,000 -13.04 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 450,000.00 549,530.42 567,000 563,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 19,950.00 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 4,000.00 15,000 -46.67 % 8,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 380,827.60 281,025.25 250,000 -79.08 % 52,300

วัสดุการเกษตร 0.00 244,994.00 150,000.00 100,000 -20 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 631,821.60 460,975.25 391,000 154,300

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 2,311.60 2,311.20 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,311.60 2,311.20 3,000 3,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,095,733.20 1,039,416.87 998,290 773,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 0.00 0.00 0.00 9,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 19,500 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 19,500 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 2,026,429.28 2,005,356.87 2,141,490 1,906,850

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 874,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 617,450.00 516,530.00 410,020 5.37 % 432,050

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 19,053.00 0.00 15,990 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,628,826.00 2,858,160.00 2,917,360 3.93 % 3,031,950

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 841,519.00 43,905.00 287,700 3.55 % 297,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,106,848.00 3,418,595.00 3,631,070 4,636,340

รวมงบบุคลากร 0.00 3,106,848.00 3,418,595.00 3,631,070 4,636,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 253,200.00 263,300.00 405,000 43.21 % 580,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 12,059.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 265,259.00 263,300.00 405,000 580,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 7,335,518.04 7,239,518.04 7,533,110 1.04 % 7,611,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการพัฒนารักษาสิงแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000 0 % 70,000

โครงการรักชุมชนรักษ์สิงแวดล้อม 0.00 99,600.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 33,773.23 23,690.72 1,301,000 -50.04 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 7,538,891.27 7,433,208.76 9,004,110 8,431,800

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,815.00 5,000.00 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 199,280.00 285,000.00 385,000 -28.57 % 275,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 388,986.00 278,027.00 910,000 -39.56 % 550,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 379,910.00 409,752.00 370,000 -13.51 % 320,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 2,459,970.48 2,473,698.97 2,151,500 9.68 % 2,359,860

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 97,500.00 288,900.00 100,000 50 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0.00 19,950.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 29,990.00 44,980.00 0 100 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 2,160.00 0.00 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 3,682,561.48 3,905,357.97 4,046,500 3,819,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 22,708.03 62,787.28 120,000 -75 % 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 8,548.68 7,867.19 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 31,256.71 70,654.47 132,000 42,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 11,517,968.46 11,672,521.20 13,587,610 12,873,660

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 900,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0

แม่แรงตะเฆ่  ขนาด  3  ตัน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

เลือยวงเดือนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 6,900 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 130,270.00 0.00 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000

รวมงบลงทุน 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 14,755,086.46 15,091,116.20 17,257,080 18,430,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการรักษ์แม่นําปราจีนบุรี 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 500 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 25,728,526.01 27,639,183.02 32,946,030 33,659,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 918,351.77 1,142,027.00 1,634,540 38.95 % 2,271,270

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 134,585.00 71,153.00 70,680 -4.92 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 27.88 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 1,114,536.77 1,280,380.00 1,785,920 2,441,670

รวมงบบุคลากร 0.00 1,114,536.77 1,280,380.00 1,785,920 2,441,670

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 -60 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 20,000.00 12,740.00 34,810 55.13 % 54,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 375.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 20,375.00 12,740.00 39,810 56,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,268.00 6,071.00 5,000 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างยังยืนแบบบูรณาการ 0.00 48,000.00 44,000.00 50,000 0 % 50,000

- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ 0.00 49,920.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 3,717.00 49,398.00 30,000 116.67 % 65,000

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 0.00 0.00 20,800.00 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการจัดทําแผนชุมชนเพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 4,325.00 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการผู้สูงวัย ใจกายเป็นสุข 0.00 0.00 58,090.00 40,000 -37.5 % 25,000

โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยใน
ครอบครัว 0.00 9,920.00 29,900.00 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 0.00 9,960.00 0.00 25,000 -20 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัคร
จิตอาสา

0.00 0.00 599,975.00 600,000 -41.67 % 350,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ 0.00 34,693.00 27,562.00 40,000 -37.5 % 25,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 470,000 -36.17 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,150.00 0.00 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 164,628.00 890,121.00 1,440,000 975,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 34,650.00 30,000.00 35,000 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 2,000.00 0.00 2,000 75 % 3,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 19,050.00 9,955.00 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 14,170.00 9,136.40 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 1,700.00 48,000.00 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 71,570.00 97,091.40 112,000 123,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 7,650.50 7,653.71 15,000 13.33 % 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 7,650.50 7,653.71 15,000 17,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 264,223.50 1,007,606.11 1,606,810 1,171,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 369,360.00 359,700.00 425,400 8.66 % 462,240

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 369,360.00 359,700.00 438,900 480,240

รวมงบบุคลากร 0.00 369,360.00 359,700.00 438,900 480,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,457.50 37,290 -20.09 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 9,457.50 37,290 29,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 711,000 0 % 711,000

-โครงการป้องกันยาเสพติด 0.00 159,580.00 45,000.00 30,000 0 % 30,000

-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาน
ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ 0.00 6,400.00 384,290.00 742,710 -13.46 % 642,710

-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพือ
พัฒนาสิงแวดล้อม 0.00 74,000.00 0.00 35,000 42.86 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 239,980.00 429,290.00 1,718,710 1,483,710

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 17,634.00 5,000.00 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,000.00 25,000.00 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 26,634.00 30,000.00 55,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 266,614.00 468,747.50 1,811,000 1,653,510
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 62,990.00 0.00 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 698,964.00 828,447.50 2,370,900 2,133,750

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 288,120.00 305,030.00 365,400 10.21 % 402,720

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 288,120.00 305,030.00 378,900 420,720

รวมงบบุคลากร 0.00 288,120.00 305,030.00 378,900 420,720

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา 0.00 64,600.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์และบรมวงศ์ศานุ
วงศ์

0.00 133,400.00 0.00 0 0 % 0

- โครงการประกวดมารยาทไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 403,228.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีท้องถิน 0.00 645,393.89 0.00 0 0 % 0

-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 47,425.00 0.00 0 0 % 0

-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 550,000 -9.09 % 500,000

-โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 99,000.00 45,000 0 % 45,000

-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 251,590.00 259,500 -61.46 % 100,000

-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 34,600.00 70,000 -57.14 % 30,000

-โครงการบรรพชาสามเณร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและ
ศิลปะการแสดงไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

-โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 150,000 -86.67 % 20,000

-โครงการวันแม่แห่งชาติ 0.00 0.00 15,000.00 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,294,046.89 400,190.00 1,164,500 785,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 36,000.00 48,100.00 60,000 -75 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 28,990.00 28,100.00 45,000 -66.67 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 78,990.00 47,460.00 50,000 -70 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 143,980.00 123,660.00 155,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,438,026.89 523,850.00 1,319,500 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 40 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 1,756,146.89 858,880.00 1,748,400 1,320,720

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 2,455,110.89 1,687,327.50 4,119,300 3,454,470

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ค้าในตลาดสด 0.00 0.00 349,820.00 350,000 -57.14 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 7,030.00 0.00 15,500 674.19 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 7,030.00 349,820.00 365,500 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 14,940.00 34,992.00 35,000 0 % 35,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 9,946.00 9,390.00 97,500 -79.49 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 24,886.00 44,382.00 132,500 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 120,940.85 131,425.41 174,000 0 % 174,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 120,940.85 131,425.41 174,000 174,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 152,856.85 525,627.41 672,000 499,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเชือมโลหะ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000

รวมงานตลาดสด 0.00 152,856.85 525,627.41 697,000 509,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 58,740.00 100,064.00 295,200 1.9 % 300,810

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 40,260.00 0.00 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 99,000.00 100,064.00 307,200 312,810

รวมงบบุคลากร 0.00 99,000.00 100,064.00 307,200 312,810

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 9,000.00 0 0

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 60,000 116.67 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 60,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,815.00 5,000.00 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 5,000.00 44,950.00 46,000 -34.78 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุก่อสร้าง 0.00 8,500.00 9,950.00 32,000 -31.25 % 22,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 2,000.00 1,940.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 20,315.00 61,840.00 108,000 82,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 31,869.54 45,154.89 80,000 0 % 80,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 4,567.83 4,494.00 37,000 8.11 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 36,437.37 49,648.89 117,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 56,752.37 120,488.89 285,000 332,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟฉุกเฉิน LED 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

โต๊ะตรวจดูซาก 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 110,270.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0.00 155,752.37 330,822.89 644,200 654,810

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 308,609.22 856,450.30 1,341,200 1,163,810
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 0.00 1,519,991.64 1,565,600 3 % 1,612,560

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 293,599.32 522,750.00 477,160 -9.84 % 430,190

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 763,202.00 605,846.00 679,420 24.68 % 847,068

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,358,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,224,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 58,500.00 34,500.00 120,000 0 % 120,000

สํารองจ่าย 0.00 107,269.00 33,000.00 200,000 0 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 700,482.00 1,125,831.96 972,220 -0.65 % 965,900

เงินช่วยพิเศษ 0.00 16,020.00 0.00 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 437,883.70 1,780,530 4.48 % 1,860,280

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 524,452.20 535,752.85 613,770 9.19 % 670,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 747,814.00 817,396.00 841,570 190.27 % 2,442,820

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418

รวมทุกแผนงาน 0.00 149,223,023.57 172,897,062.44 250,387,060 284,348,220
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 284,348,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,779,580 บาท
งบบุคลากร รวม 12,708,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 954,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
          

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 342,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
และตําแหน่งทีปรึกษานายกเทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,376,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล             รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,412,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,984,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 334,380 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล
ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท          
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เป็น
เงิน 12,780 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 375,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือน
ละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้า
ฝ่ายอํานวยการและหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท
       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,380 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,741,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลให้คณะกรรมการเกียวกับการดําเนิน
การคัดเลือกต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ค่าตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล
ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานนิติการ  ในสายงาน
วิชาชีพ
สายงานวิชาชีพเชียวชาญ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงาน
สําหรับผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ (เลือนไหล) ทีมาจากบุคคลภายนอก
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎหมายแล้ว
แต่กรณี 

ค่าเบียประชุม จํานวน 3,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการทีมาตรวจร่างเทศบัญญัติ และตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้
รับ     ตามระเบียบฯ 
              

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 81,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 611,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ     
ค่าจ้างเหมาบริการ สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ทํากิจการอย่างใดอย่างหนึง  ค่าซักฟอก  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต้องจ่าย
ให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ฯ ค่าธรรมเนียมรังวัดทีดิน  ค่าธรรมเนียม
ป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรศัพท์ 
ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลือนที
ค่าจัดทําประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล เช่น ค่าเบียประกันภัย ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต่างๆ หน่วย
งานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน องค์กรอิสระ ฯลฯ ตามความจํา
เป็นหรือดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร   ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นําชา กาแฟ เป็นต้น  อาหาร
ว่างหรือขนม รวมทังค่าของขวัญ หรือของทีระลึกทีจะมอบให้แก่ผู้มาเยียม
ชม โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของเทศบาลในปีงบ
ประมาณทีล่วงมา (ปีงบประมาณ 2558) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.4/ว2381ลงวันที   28 กรกฎาคม 2548  เป็น
เงิน  20,000  บาท
              -เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ   เป็นเงิน  30,000
  บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
ทีควรจัดหาหรือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ทําประโยชน์ให้แก่ท้องถิน หรือประเทศ
ชาติตามความจําเป็นและเหมาะสม     
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ และรายจ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นต้องใช้และเกียวข้องกับการเลือกตัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 124

1.โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และจัดการแข่งขันกีฬา 
เพือเชือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในเทศบาล ค่าปัจจัยถวายพระ 
ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าเขียนป้าย
ค่าวัสดุเครืองเขียน สิงพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทําเอกสาร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายอืนฯ ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562)  หน้า 85 
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2.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีเปิด – ปิดการอบรมสัมมนา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะโดยสาร ค่าของทีระลึกของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็นและเกียวเนืองกับโครงการ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เพือสํารวจเส้นทางในการนําผู้เข้าอบรมฯ ไปศึกษาดูงานนอก
สถานที โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โครงการฯ สามารถถัวเฉลียจ่าย
กันได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
)  หน้า 149        
        

3.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าพิธีเปิด – ปิดการอบรมสัมมนา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
โครงการฯ สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562)  หน้า 75

-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล จํานวน 1,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอืน
อันเนืองมาจากการละเมิดทีเกิดจากการกระทําของเทศบาล และกรณี
รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.4/ว 1033  ลงวันที 
16 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรม
สัมมนาต่าง ๆ และอืนๆ ให้แก่นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดจนสมาชิก อปพร. เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ฯลฯ

-ค่าซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้งานรัฐพิธี และพิธีการต่างๆ การประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ 
และงานสําคัญของชาติ หรือท้องถิน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้าง
หรือวัสดุต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ทีชํารุดเสียหายให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด   
   โต๊ะ เก้าอี เครืองส่งโทรสาร รถยนต์  กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ
สําหรับใช้กับรถยนต์โดยสาร  รถยนต์นังส่วนกลาง  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน  นํามันเบรก ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถยนต์โดยสาร   
รถยนต์นังส่วนกลาง  ครุภัณฑ์ยานพาหนะอืน รถ
จักรยานยนต์  เช่น นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล ฯลฯ                  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท หมึก ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสถานที ซึงเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารสถานที ซึงเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของสํานักปลัดเทศบาล
ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิน สถานีดับเพลิง และค่าโทรศัพท์เคลือนที 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
 เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร 
 ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
   

งบลงทุน รวม 2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือและติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ดังนี
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงทีสาหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที 1 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  30 ตัว
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
-จอมอนิเตอร์ขนาด 40 นิว จํานวนไม่น้อยกว่า 3 เครือง
-เสาอากาศ ชนิด Self Support  จํานวน 1 ต้น
- พร้อมอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ
ครุภัณฑ์รายการนีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพือให้
เป็นประโยชน์ในการป้องกันการจราจรและป้องกันอาชญากรรม
สร้างมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องจัด
ซือตามราคาท้องตลาด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลว 22 มิ.ย.2552
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 125 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง     

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  (องค์กร
การกุศล) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 64
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,483,848 บาท
งบบุคลากร รวม 3,228,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,228,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,751,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
 เป็นเงิน  67,200  บาท  
-  ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนิติกรชํานาญการพิเศษ เป็นเงิน 42,000
 บาท                                        
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  เงินประจําตําแหน่งของ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไปและ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,614,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองวิชาการและแผนงานทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ฯ   

วันทีพิมพ์ : 24/8/2559  16:39:15 หน้า : 7/55



ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมฟ้อง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับการปฏิบัติราชการ  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรง
งาน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่า
เบียประกันภัย และอืนๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่า
เช่าทีพัก ระหว่างเดินทางไปราชการ หรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และ
อืนๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
หรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 

2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

จํานวน 200,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารแผ่นพับ วารสาร 
รายงานกิจการประจําปี วีดีทัศน์ แผนทีเขตเทศบาล 
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 64

3.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , 
แผนพัฒนาสามปี  , แผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลแผน
ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมประชาคม ประชุมคณะ
กรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนคณะทํา
งานต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัด
ทําแผน
พัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทําโครงการ  
ค่าจ้างทําเล่มเอกสาร ค่าทีพัก  ค่าพาหนะ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้อง ฯลฯ สามารถถัวเฉลียจ่ายได้  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562) หน้า 65

4.โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลและค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้หรือบริการต่าง ๆ ของ Internet และค่าโทรศัพท์หมายเลข 
0-3721-6263 และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 135 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงานให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ค่าซ่อม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถ
ยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 666,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด แฟ้ม ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํา จานรอง ถาด มีด กระดาษชําระ ผงซักฟอก  สบู่  ถุงดํา แปรง ไม้
กวาด 
ถังขยะ กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 7,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์  นํามันเบรก หัว
เทียน เพือเปลียนแปลงแทนของเดิมทีชํารุดหรือหมดสภาพไป ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 75,400 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ทีใช้ติดต่อราชการ  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและสี  ฟิล์มสไลด์ ขาตังกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาว
ดํา
ทีได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  เครืองกระจาย
สัญญาณ (HuB)  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สาย
แลน แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 104,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานทีติดตังภาครับระบบกระจายเสียงไร้สาย
ในเขตพืนทีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทังโทรศัพท์
ทางไกลติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน

งบลงทุน รวม 2,641,248 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,641,248 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตังระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 2,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเครืองรับสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย
พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 แอมป์  จํานวน 30 ชุด  
ครุภัณฑ์รายการนีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
แต่เพือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  จึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคา
ท้องตลาด  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 132

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 441,248 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
  

งานบริหารงานคลัง รวม 7,349,520 บาท
งบบุคลากร รวม 4,563,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,563,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,755,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 124,560 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองคลัง เป็นเงิน  67,200
  บาท  
- เงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นเงิน  57,360
 บาท   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลังในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง และ
หัวหน้าฝ่ายแผนทีภาษีฯ เดือนละ 1,500 บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 554,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองคลัง  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,980 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,784,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจการจ้าง
และควบคุมงานก่อสร้าง ตามความจําเป็น   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 64,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 66,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองคลังทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าเช่าทีดินราชพัสดุ    เป็นเงิน    203,648  บาท 
2.ค่าเช่าอาคารตลาดสดสถานีรถไฟ  เป็นเงิน   932,352  บาท
3.ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าทียามประจําตลาดสดสถานีรถไฟ
ปราจีนบุรี 
  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือจัดเก็บเงินรายได้  จํานวน  8 คน  
  เป็นเงิน  864,000 บาท และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างกองคลัง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้างหรือวัสดุต่าง ๆ ของกองคลังทีชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 413,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 61,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์   เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์
 พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดํา ทีได้จาก
 การล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
แป้นพิมพ์ ฯลฯ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีติดต่อราชการของกองคลัง
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ 

งบรายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินถอนคืนต่าง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 914,620 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 597,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีตํารวจ ทีออกปฏิบัติหน้าที
ร่วมกับงานเทศกิจ จํานวน  2  อัตรา  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตัง
ประปา
ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ 
- ค่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าทีรักษาความสงบเรียบร้อย ในพืนที
เขตเทศบาล   จํานวน  3  คน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพักระหว่างเดิน
ทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของงานเทศกิจ 

โครงการจัดระเบียบชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทีมีผู้ประกอบการค้า
 ให้จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่  แผงลอย ตระหนักถึงความสะอาด
ของบ้านเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562) หน้า 155
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานเทศกิจให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่า
ซ่อม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 88,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับใช้กับรถยนต์
ตรวจการณ์  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไส้กรอง ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล
นํามันเครือง  นํามันจาระบี ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน สี  ฟิล์ม   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย  ป้ายไวนิล ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของงานเทศกิจ ฯลฯ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 7,562,560 บาท
งบบุคลากร รวม 5,741,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,741,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,240 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการสู้รบ  เป็นเงิน  9,240  บาท 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,225,560 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,215,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 336,780 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 1,621,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    

ค่าใช้สอย รวม 328,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์
ค่าจัดทําประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบียประกันภัยและ
อืนๆ ฯลฯ  
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายบุคคลเพือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
  ในการแก้ไขสถานการณ์ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ของงานป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
บุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล

โครงการรณรงค์เพืออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีของเทศบาลและ อปพร.ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีมีคําสังใช้ อปพร.ปฏิบัติงานไม่เกิน 8
 ชัวโมง ประจําจุดตรวจบริการประชาชนร่วมกับตํารวจภูธรเมือง
ปราจีนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

โครงการสาธิตการดับเพลิงเบืองต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธิตการดับเพลิงเบืองต้นถวายแด่พระภิกษุ
และสามเณร  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต่อการอบรมและสาธิต
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 157
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โครงการสาธิตการดับเพลิงพืนทีเสียงภัยชุมชนหนาแน่น จํานวน 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธิตการดับเพลิงพืนทีเสียงภัยชุมชน
หนาแน่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต่อการอบรมและสาธิต
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 157 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานป้องกัน ฯ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ค่าซ่อม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถ
ยนต์ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 1,200,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์   ปลักไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ  สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 765,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที
ใช้ติดต่อราชการ  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันเชือเพลิง  นํามัน
จารบี ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  และสี  ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย  ฯลฯ  
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ  เช่น เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  รองเท้า  ถุงเท้า  เข็มขัด หมวก ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ เมาส์  หมึก  แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนําดับเพลิง ท่อดูดนํา
ดับเพลิง  ข้อต่อ  หัวฉีดดับเพลิง  นํายาเคมี  ฯลฯ
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง
   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,438,320 บาท
งบบุคลากร รวม 3,679,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,679,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,289,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 304,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองการศึกษา 
เป็นเงิน 67,200 บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ศึกษานิเทศก์ (คศ.4) 
(ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ)    เป็นเงิน 118,800 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งศึกษานิเทศก์  (คศ.4) 
(ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ)    เป็นเงิน 118,800 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,759,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ย้อนหลัง  3  ปี  การตรวจประเมินปริมาณงาน คุณภาพงาน  สภาพทีตัง
สถานศึกษาและประเมินบุคคล  ผู้ครองตําแหน่ง  ค่าตอบแทนกรรมการ  
จัดซือจัดจ้าง  กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และ ค่าธรรมเนียมสถานทีเปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ฯลฯ 
และเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลให้คณะกรรมการเกียวกับการดําเนินการ
คัดเลือกต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้
แก่            พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าทีได้รับคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น          

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
การศึกษา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ   
  

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า
ค่าติดตังประปา  ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อม เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 266,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอืน เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที
ใช้ติดต่อราชการ  เช่น นํามัน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แบบเลเชอร์
 แบบกรองแสง ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,075,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามลานกีฬาต้านยาเสพติด 
หน้าศาลพระหลักเมือง   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1-6  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีใช้ในราชการของกองการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 153,956,754 บาท
งบบุคลากร รวม 99,945,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 99,945,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 78,275,650 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 146 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 10 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,714,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สําหรับพนักงานครู 
1. ชํานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 49  อัตรา
 เป็นเงิน  2,058,000 บาท 
2. ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จํานวน 91  อัตรา
เป็นเงิน  6,115,200 บาท 
3. เชียวชาญ  คนละ 9,900 บาท/เดือน จํานวน 6  อัตรา  เป็น
เงิน  712,800 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับพนักงานครูเทศบาล ได้รับ
ใน
อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
1. ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จํานวน 91  อัตรา
เป็นเงิน  6,115,200 บาท  
2. เชียวชาญ  คนละ 9,900 บาท/เดือน จํานวน 6  อัตรา   เป็น
เงิน  712,800 บาท  
      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,164,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา                
(ภารโรงโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1 - 6)  จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 51,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานครู  กรณีได้รับเงินเดือนถึง
ขันสูงของอันดับ  จํานวน 6 อัตรา  เป็นเงิน 51,500  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,427,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนทางการ
ศึกษา ) จํานวน 13  อัตรา  เป็นเงิน 1,760,000 บาท  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7
 ศูนย์  8 อัตรา)  เป็นเงิน  1,307,900 บาท  
  พนักงานจ้างทัวไป(ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา) เป็นเงิน 120,000 บาท 
  พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง จํานวน 2 อัตรา) เป็นเงิน 240,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
เจ้าหน้าทีสนับสนุนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล   
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งบดําเนินงาน รวม 44,531,704 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 244,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสัมมนาคุณ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ค่าตอบแทนการตรวจประเมิน
 ผลงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชียวชาญ เชียวชาญพิเศษ 
   

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน”ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 35,444,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับชัน
อนุบาล

จํานวน 568,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชันอนุบาล โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 94

-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับประถม
ศึกษา

จํานวน 1,516,800 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชันประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล จํานวน 8 อัตรา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 94

-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,706,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 9 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 94

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
เครืองดืม  ค่าของขวัญของทีระลึก  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 152
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-โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 154

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 31,392,800 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
1.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1- 6 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ระดับชันอนุบาล และระดับชันประถมศึกษาปีที 1 – 6
(โดยคํานวณตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา 
ในอัตรา 100 % ของนักเรียนระดับชันอนุบาล – ป.6 
จํานวน 2,230 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน) 
เป็นเงิน 8,920,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน”
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(โดยคํานวณตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาในอัตรา 100
 %  ของเด็กเล็ก จํานวน  290 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อ
วัน)   จํานวน 290 วัน  เป็นเงิน  1,624,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรร                                            
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559

เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี
3.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-6
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา                     ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม โรงเรียนละ 20,000
 บาท/ปี   เป็นเงิน 120,000 บาท 
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

4.ค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1-6
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี  และระบบ Wiless Fidelity : WiFi
โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี  จํานวน 6 โรงเรียน 
เป็นเงิน   100,800 บาท   
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
เพือใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  โรงเรียนละ 100,000 บาท
สําหรับให้เด็กนักเรียน  เป็นเงิน  600,000  บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน”  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

7.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
โรงเรียนละ 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
 เป็นเงิน  480,000  บาท
 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู โดยคํานวณตังจ่าย
ในอัตราคนละ 3,000 บาท/ปี  เป็นเงิน 438,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน”  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์   โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราคนละ     2,000
 บาท/ปี   เป็นเงิน 40,000 บาท  
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน   (SBMLD) 
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
 โรงเรียนทีสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนละ  750,000
 บาท    เป็นเงิน  4,500,000  บาท
โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท เป็น
เงิน  1,500,000  บาท
(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร )   
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
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 กรกฎาคม 2559

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาล ฯ
 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
เทศบาล ฯ   จํานวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนละ 50,000 บาท   เป็น
เงิน 300,000 บาท 
(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร )   
 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน
ศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาล 1-6   จํานวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนละ 50,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  
เป็นเงิน 300,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร )   
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

13. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
เพือจัดสรรสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1-6 ทีบิดา/มารดา/
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา (ป1-ป6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
(1,000 บาท/คน/ปี)  เป็นเงิน 220,000  บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)  เป็นเงิน 350,000
  บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน
       14.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
       1.รายหัว
                 ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,570,000 บาท
                 ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 2,580,000 บาท
                 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,800,000 บาท

  2. รายหัวส่วนเพิม (top up)
  ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน  110,000 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 290,000
  บาท

 14.2 ค่าหนังสือเรียน
  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  200,000 บาท
                 ระดับประถมศึกษา จําแนกเป็น
   ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 561/บาท/ปี เป็นเงิน 130,000  บาท
   ระดับประถมศึกษาปีที 2 คนละ 606/บาท/ปี เป็นเงิน 155,000  บาท

วันทีพิมพ์ : 24/8/2559  16:39:16 หน้า : 24/55



   ระดับประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622/บาท/ปี เป็นเงิน 170,000  บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที 4 คนละ 653/บาท/ปี เป็นเงิน 160,000  บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที 5 คนละ 785/บาท/ปี เป็นเงิน 175,000  บาท
  ระดับประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818/บาท/ปี เป็นเงิน 250,000  บาท
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จําแนกเป็น
   ระดับมัธยมศึกษาปีที 1 คนละ 705/บาท/ปี เป็นเงิน 120,000  บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที 2 คนละ 865/บาท/ปี เป็นเงิน 170,000  บาท
  ระดับมัธยมศึกษาปีที 3 คนละ 949/บาท/ปี เป็นเงิน 150,000  บาท
 14.3 ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน
  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ปี  เป็นเงิน  190,000  บาท
  ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปี  เป็นเงิน  530,000  บาท
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ปี  เป็นเงิน  230,000  บาท
 14.4  ค่าเครืองแบบนักเรียน
  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  280,000 บาท
  ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  เป็นเงิน  490,000  บาท
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี  เป็นเงิน  300,000  บาท
 14.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ปี  เป็นเงิน  390,000 บาท
  ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ปี  เป็นเงิน  660,000  บาท
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ปี  เป็นเงิน  500,000  บาท
    “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
                      

-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
เครืองดืม  ค่าของขวัญของทีระลึก  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 153

ค่าวัสดุ รวม 8,838,104 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 8,838,104 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
- สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทัง 6 โรงเรียน
จํานวน 2,230 คน เป็นเงิน 4,273,126  บาท จํานวน 260 วัน
-สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์  จํานวน  290  คน
เป็นเงิน  598,444  บาท   จํานวน 280 วัน
 และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  จํานวน 2 โรงเรียน  จํานวน 260 วัน โรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี  จํานวน   2,070 คน    เป็น
เงิน   3,966,534  บาท
 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
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ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทัง 6 
โรงเรียน

จํานวน 1,200,000 บาท

 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 
1,200,000 บาท  ทัง 6 โรงเรียน
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท  ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 8,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,280,000 บาท
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน             จํานวน  8,280,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลทีได้รับการถ่ายโอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 2 โรงเรียน
อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน/ปี  จํานวน 200 วัน ดังนี
1.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี   
2.โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี      
 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,896,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,896,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,896,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

จํานวน 1,896,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชันมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล    จํานวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 95

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,580,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติ
หน้าทีครูสอนเด็กด้อยโอกาส  จํานวน 1 อัตรา 
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี
1.จัดเข้าค่ายติวนักเรียนและแข่งขันทักษะกิจกรรมทางวิชาการ
2.จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนและห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
3.จัดอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกัน
4.จัดอบรมและประกวดมารยาทนักเรียนระดับการศึกษาขันพืนฐาน ฯ
5.จัดอบรมและประกวดคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการ
สอนดีเด่น
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
6.จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ชัน ป.4 - ม.3 
7.จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ผู้เกียวข้องพร้อมทัศนศึกษาดูงานในและต่างประเทศ
               ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 86 

- โครงการวันแห่งความสําเร็จ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี
1.จัดมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนทีจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3)  และการศึกษาขันพืนฐาน (ม.3)
2.จัดกิจกรรมวันครูสําหรับครูและผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกียวข้องสังกัดเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 90 

- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี 
1.จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
และผู้เกียวข้องระดับประเทศ ระดับเทศบาล ระดับภาค ระดับกลุ่ม
2.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผู้บริหารการ
ศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูนักเรียนและผู้เกียว
ข้องระดับประเทศ ระดับกลุ่ม ระดับภาค
3.จัดเสวนาสัญจรคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับโรงเรียนระดับ
เทศบาลและระดับกลุ่มจังหวัดระดับภาค  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส  จํานวน 1 คน จํานวน 6,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส  จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 6,000 บาท   
 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนจรจัดในเขตเทศบาล จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูติดตามสอนเด็กเร่ร่อนในเขต
เทศบาล จํานวน 3 คน / ปี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562)  หน้า 93 
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-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับเทศบาล และระดับกลุ่ม
จังหวัด

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี
 ประเมินคุณภาพจัดการศึกษาระดับโรงเรียนระดับเทศบาล
 และระดับกลุ่มจังหวัดในระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลปีที 1-3) และ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (ป.1-ม.3) จัดกิจกรรมติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  (ปรากฏใน
แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 91    

-โครงการพัฒนาทักษะการสือสารการปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 546,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนเพือพัฒนาทักษะการสือสาร
การปฏิบัติงานการคิดคํานวณและการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จํานวน 3 อัตรา/ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า 92

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ทีดินและสิงก่อสร้าง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อม เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี  กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  
ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แบบเลเชอร์
 แบบกรองแสง ฯลฯ  

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น วัสดุรายหัวของเด็กด้อย
โอกาส วัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วัสดุฝึกงานฯลฯ  
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
.0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,318,770 บาท
งบบุคลากร รวม 2,730,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,730,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,354,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม 
เป็นเงิน  67,200  บาท   
- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ   
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เป็นเงิน  18,000
  บาท   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 127,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน  67,200  บาท
- เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เป็นเงิน  18,000  บาท     
- เงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
เป็นเงิน  42,000  บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,910 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 578,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อมทีมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน   (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม   ครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออก
ของ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 250,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที
ใช้ติดต่อราชการ เช่น นํามัน นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง หัวฉีดดับ
เพลิง  นํายาเคมี  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 64,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 3,298,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,751,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,751,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,372,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 97,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   เป็นเงิน  67,200
  บาท  
- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ  สาธารณ
สุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      เป็นเงิน  12,000
  บาท  
- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณ
สุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เป็นเงิน  18,000  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 127,200 บาท
เพือจ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          
เป็นเงิน  67,200  บาท  
- เงินประจําตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เป็นเงิน  42,000
  บาท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,180 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 536,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฯ
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่า
จ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กับสุนัข แมว ของประชาชน 16 ชุมชน  จํานวน  1,500  ตัว 
และผ่าตัดทําหมันสุนัข แมว  จํานวน  50  ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 59

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 372,060 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 182,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที
ใช้ติดต่อราชการ เช่น นํามัน นํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ เลือด  สายยาง  ลูก
ยาง  หลอดแก้ว  เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด
ต่างๆ) ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ชุดเครืองมือผ่าตัด ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานต่างๆ ของกองสาธารณสุข เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

วันทีพิมพ์ : 24/8/2559  16:39:16 หน้า : 32/55



งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออก
ของ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,906,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,428,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,428,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,240,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองช่าง เป็น
เงิน  67,200  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายการ
โยธา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป และหัวหน้าฝ่ายแบบแผน ฯ ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 477,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองช่าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ในสังกัดกองช่างทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างเขียน
ป้าย เป็นต้น ค่าธรรมเนียม   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดทําประกันรถยนต์
ราชการของเทศบาล  ค่าเบียประกันภัย ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างกองช่าง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่า
ซ่อม 
เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 336,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด  ธง
ชาติ ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุก  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเครือง นํามันเบนซิน ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์
 พู่กันและสี  โฟม  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป   รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีใช้ในราชการของกองช่าง
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
   

งานไฟฟ้าถนน รวม 10,266,310 บาท
งบบุคลากร รวม 7,240,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,240,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,203,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเงินและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของวิศวกรโยธาชํานาญการในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,860,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
   

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 17,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,830,730 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 287,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,308,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองช่าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 92,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําในสังกัดกองช่าง มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างและอยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาะแรงงาน  ค่าจ้างเขียนป้าย  ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจัดทําประกันรถยนต์ราชการของ
เทศบาล ค่าเบียประกันภัย ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก
ระหว่าง     เดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบความเหมาะสมของผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี
และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้ทีดิน และเพือรองรับ
ความเจริญเติบโตในอนาคตทิศทางการพัฒนาและการรักษาสิงแวดล้อม
ของเมือง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562)  หน้า 19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อม 
เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 1,811,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ฟิวส์  หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลือย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุก  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 412,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถยนต์
บรรทุก  รถจักรยานยนต์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะอืน เช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  นํามันเบนซิน ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและสี  ฟิล์มสไลด์ และรูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้าบู๊ต  ถุงมือ  เสือยืด  เสือกันฝน ฯลฯ
           สําหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง
งบลงทุน รวม 717,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 707,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝังขา
เข้า

จํานวน 707,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกถนน หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที 1 กว้างเฉลีย 3.80 เมตร ยาว 185 เมตร
ช่วงที 2 กว้างเฉลีย 1.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรือรวมพืนทีไม่น้อยกว่า 
793 ตารางเมตร เสริมคันหินและปรับปรุงทางเท้า, รือย้ายเสาไฟฟ้าแสง
สว่างและตีเส้นจราจรทีจอดรถ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 35

งานสวนสาธารณะ รวม 1,906,850 บาท
งบบุคลากร รวม 1,133,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,133,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,030 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 773,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองช่าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําสังกัดกองช่าง มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่ากําจัดปลวก ค่า
จ้าง
เขียนป้าย  ค่าติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ค่าเดินสายไฟฟ้า
ค่าจัดทําประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบียประกันภัย ฯลฯ  
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะ จํานวน 5 ราย 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างกองช่าง   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่า
ซ่อม เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 154,300 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุก  รถจักรยานยนต์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 52,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถยนต์
บรรทุก  รถจักรยานยนต์  เช่น นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง ฯลฯ   

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และ
สัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้าบู๊ต  ถุงมือ  เสือยืด  เสือกันฝน ฯลฯ  สําหรับ
ให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 18,430,000 บาท
งบบุคลากร รวม 4,636,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,636,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 874,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 432,050 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,031,950 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 297,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 12,873,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 580,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 8,431,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,611,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ  ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเท้า   ฯลฯ  
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน 7,071,800 บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน 540,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการพัฒนารักษาสิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน 16
 ชุมชน ตลาดสด 2 แห่ง และพืนทีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี
(พ.ศ.2560-2562)  หน้า 17

โครงการรักชุมชนรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาด และพัฒนา ถนน ตรอกซอย สถานสาธารณะทีสาธารณะ และแหล่ง
เสือมโทรมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 16

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมและกองช่าง ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน  400,000  บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน  250,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,819,860 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 275,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน 200,000 บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน 350,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้กับ
รถยนต์  รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน  280,000  บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน  40,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,359,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก
ขยะ  รถจักรยานยนต์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะอืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ   
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน 1,759,860 บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน  600,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์  ออกซิเจน  นํายาต่าง ๆ เลือด  สายยาง  ลูก
ยาง  หลอดแก้ว  เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สําลี ผ้าพัน
แผล ชุดเครืองมือผ่าตัด ฯลฯ      
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน  50,000  บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน  100,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด ศัตรูพืชและ
สัตว์  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง
ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน
20,000 บาท  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  (กองช่าง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

งบลงทุน รวม 920,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 920,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตัน จํานวน 900,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี  แบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน   1   คัน
(ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ขออนุมัติครังนีตามราคาทีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562) หน้า139  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึง
ไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
1.กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงิน  10,000  บาท
2.กองช่าง     เป็นเงิน   10,000  บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการรักษ์แม่นําปราจีนบุรี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการ
ดูแลรักษาแม่นําให้กับนักเรียนและประชาชนทีอยู่ติด 2 ฝังแม่นํา พร้อม
ทังเก็บตัวอย่างนําส่งตรวจคุณภาพนํา 3 จุด และนําผลตรวจคุณภาพนําขึน
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560-2562
) หน้า 17
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,613,170 บาท
งบบุคลากร รวม 2,441,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,441,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,271,270 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นเงิน  67,200  บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานทัวไปและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,171,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม  ครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้าง และอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่า
จ้างเขียนป้าย  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืนแบบบูรณาการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมยาเสพติดรับรองครัว
เรือนทีไม่เกียวข้องกับยาเสพติด เดือนละ 1 ครัง จํานวน  16  ชุมชน และ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ปี ละ 1 ครัง  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 158 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ทีได้เสียสละช่วยเหลืองานด้านสุขภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 66 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 65,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน  ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
จัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562)
หน้า 72

โครงการจัดทําแผนชุมชนเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญ
ของทีระลึก   ค่าจัดพิมพ์เอกสาร   ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอืน  ๆทีจํา
เป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 72

โครงการผู้สูงวัย ใจกายเป็นสุข จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
จัดพิมพ์เอกสาร  ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม   และ
ค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 72

โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าของทีระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุ ค่าแฟ้ม
และจัดทําเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด เช่นดอกไม้ ธูป เทียน  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง เครืองดืม ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562
) หน้า 75
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัคร
จิตอาสา

จํานวน 350,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฟืนฟูความรู้แก่ อสม. เก่า และอาสาสมัคร
จิตอาสา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 66 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครืองดืม  ค่าของขวัญของทีระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร   ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 56

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ  ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าของทีระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน   ค่าใช้จ่ายสํารวจ
เส้นทางในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคมให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 123,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชําระ  ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด  ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ
สําหรับใช้กับรถยนต์  รถยนต์บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะอืน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที
ใช้ติดต่อราชการ  เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ ป้ายผ้า  ป้ายไวนิล และสือประชา
สัมพันธ์สําหรับการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ   ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
แผ่นกรองแสง  หมึกเติมเครืองปรินเตอร์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ  ค่าโทรสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,133,750 บาท
งบบุคลากร รวม 480,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 462,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
ศึกษา               ศาสนาและวัฒนธรรม  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   

งบดําเนินงาน รวม 1,653,510 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
การศึกษา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,483,710 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 711,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้า
หน้าที, 
ค่าพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียน  ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าจ้าง
เหมารถ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
1. โรงเรียนละ  15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
2. ครูแกนนํา    โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท   เป็นเงิน 18,000
 บาท
3. เจ้าหน้าที อปท. ๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
4. สถานศึกษาดีเด่น  โรงเรียนละ 100,000 บาท  เป็นเงิน  600,000
  บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
.0893.3/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  
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-โครงการป้องกันยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ อันเกียวเนือง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
หน้า 160          

-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ จํานวน 642,710 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
1.จัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ปีละ 1 ครัง
 และเข้าร่วมระดับประเทศ ปีละ 1 ครัง
2.จัดกิจกรรมการดนตรี ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครัง เช่น การฝึกอบรม
 ด้านการดนตรีและกิจกรรมดนตรีเพือประชาชน ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครัง
3.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและแข่งขันกีฬาในงานต่าง ๆ 
ทีส่วนราชการหรือองค์กรจัดขึน เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาฤดูร้อน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   หน้า 121              

-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพือพัฒนาสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ อันเกียวเนือง ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562)  หน้า 19              

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานกีฬาและนันทนาการให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครือง
ใช้ต่าง ๆ ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ  เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้าถุง รองเท้า เข็มขัด หมวก  ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกาย
นาฎศิลป์ ชุดกีฬา ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล  ลูก
ปิงปอง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ   เครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์   แบบเล
เชอร์  แบบกรองแสง ฯลฯ  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,320,720 บาท
งบบุคลากร รวม 420,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 420,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการประกวดมารยาทไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดมารยาทไทย
ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้ทีปฏิบัติงาน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัลการ
ประกวดทุกประเภท ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 83

-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ค่าพิธี
เปิด -ปิด การประกวด จัดการแข่งขัน การแสดงโชว์ ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ของทีระลึก ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า78

-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานทีส่งกิจกรรมเข้าร่วม  ค่าตอบแทนผู้เข้า
ประกวดนางนพมาศ ค่าของขวัญ ของรางวัลเงินรางวัล ค่าตกแต่งริว
ขบวน วงดนตรี
 วงโยธวาทิต ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าโฆษณาเผยแพร่ 
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่ายานพาหนะ ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าจ้างการแสดง
แสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  81

-โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารและเครืองดืม  วัสดุ
ก่อสร้าง  วัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าเช่า  ค่า
มหรสพ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  82 
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-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานทีส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์  ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ทีปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนนางสงกรานต์  ค่า
ตอบแทนการแสดงชุดต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการ
ประกวดทุกประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง   วัสดุโฆษณาเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ 
ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์งาน   ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  82

-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ค่าหล่อเทียนและค่า
เทียนพรรษา  ผ้าอาบนําฝนถวายวัด  ค่าภัตตาหาร ค่าตอบแทนขบวนแห่ 
ค่าตกแต่งสถานที  ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่ง
เทียนพรรษาถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79 

-โครงการบรรพชาสามเณร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบรรพชาสามเณร ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79

-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่พระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าของขวัญ ของทีระลึก  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่านํามัน
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 79

-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย 
ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารและเครืองดืม  
ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ   ค่าของทีระลึก ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 80

-โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ  ได้แก่  ค่าธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า76 
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-โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ  ได้แก่  ค่าธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 77

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ               ยางลบ นํายาลบคําผิด ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ ผงซัก
ฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  เมาส์  สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แบบเลเชอร์
แบบกรองแสง ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  รวม  70,000  บาท
1. เพืออุดหนุนโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จ 
    
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560  (ตามหนังสือ ที  ปจ  0031/9782
 ลงวันที  10 สิงหาคม 2559)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 83
จํานวน 20,000  บาท
2. เพือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน     
ครังที 31 ประจําปี 2560 
(ตามหนังสือ ที  ปจ  0031/9782 ลงวันที  10 สิงหาคม 2559)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)  หน้า 85    จํานวน 50,000
  บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 509,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 499,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและ การดูแล
สุขภาพตนเอง เพือป้องกันการเจ็บป่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 60
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานตลาดสดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 174,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ตลาดล่าง)   

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 654,810 บาท
งบบุคลากร รวม 312,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,810 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,810 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
   

งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง  หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานโรงฆ่าสัตว์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอด
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชําระ
ผงซักฟอก  สบู่  ถุงดํา ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ขาว  ทราย  ตะปู ขวาน  เลือย ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครือง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 32,761,418 บาท
งบกลาง รวม 32,761,418 บาท
งบกลาง รวม 32,761,418 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,612,560 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น งวดที 3 ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพือจัดซือรถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย
นํา
เป็นเงินจํานวน 17,425,000 บาท กําหนดผ่อนชําระ 10 ปี     ตามสัญญา
กู้เงินเลขที 1269/85/2556  ลงวันที  17  มิถุนายน  2556  

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 430,190 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย งวดที 3 ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพือจัดซือรถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อระบาย
นํา
เป็นเงินจํานวน 17,425,000 บาท กําหนดผ่อนชําระ 10 ปี  ตามสัญญากู้
เงินเลขที 1269/85/2556 ลงวันที  17  มิถุนายน  2556  
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 847,068 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบสังคมกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5  ของค่า
จ้างและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/
ว 9  ลงวันที 22 มกราคม 2557 เป็นเงิน  650,730  บาท 

 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

สําหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส   (รัฐให้ร้อยละ 5 พร้อมกับหัก
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5 )  สําหรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการจัดการศึกษา  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 4072  ลงวันที 15
 กรกฎาคม  2559  เป็นเงิน  9,000  บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา และภารโรง (สถ.จัดสรรให้
ในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 5  พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5)   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท มท
 0893.3/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  เป็นเงิน  115,600
  บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์) (สถ.จัดสรรให้ในส่วนของลูกจ้าง
ร้อยละ 5  พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5)   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท มท
 0816.4/ว 1507  ลงวันที 3 สิงหาคม 2559  เป็นเงิน  71,738  บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 19,358,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีสิทธิตามประกาศ
บัญชีรายชือผู้มีสิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,224,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการให้แก่ผู้พิการทีมีสิทธิตามประกาศบัญชี
รายชือผู้มีสิทธิได้รับเบียความพิการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีอาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทีมีคุณสมบัติทีจะได้รับเบียยังชีพตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจําเป็นทีต้องจ่ายจัดสรรให้หน่วย
งานต่าง ๆ  ของเทศบาล เพือการปฏิบัติงานในกรณีมิได้ตังงบประมาณไว้
เพียงพอ หรือจําเป็นต้องจ่ายตามคณะผู้บริหารเห็นควร และกรณีฉุกเฉิน
เกิดเหตุอุทกภัย เกิดเหตุอัคคีภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ ซึงเป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 965,900 บาท
1) เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
จํานวน       163,480      บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย โดยคํานวณจากตังจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของประมาณ
การรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกเว้นเงินกู้  เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
       
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน       200,000     บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล
  - ค่าอุปกรณ์ติดตัง และเครืองหมายจราจร   
        - ค่าจัดทําป้ายเครืองหมายจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตังทีสามารถ
เคลือนย้ายได้
        - ค่าตีเส้นจราจรบนถนนสายต่างๆ หรือกิจการอืนทีเกียวกับการ
จราจร
        - ค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายต่างๆ  ซึงชํารุด
และ
          เป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจราจรประเภทต่างๆ 

(3)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน  552,420   บาท
 - สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
 ดําเนินกิจการด้านดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง กําหนดหลักเกณฑ์   เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   จํานวน    50,000   บาท
            -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี  ประจําปีงบประมาณ 2560   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562
)  หน้า 73

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  เป็นค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย 
ที มท 0313.4/ ว 1764 ลงวันที 9 มิถุนายน 2537 และหนังสือสังการที
เกียวข้อง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,860,280 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทัวไป ประจําปี พ.ศ. 2560
 ทุกหมวด ยกเว้นเงินกู้  เงินอุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตาม
หนังสือสังการ
ที มท 0313.4/ว 1187  ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542    

วันทีพิมพ์ : 24/8/2559  16:39:17 หน้า : 54/55



เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 670,200 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นเงินเพือช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ทีมิใช่ตําแหน่งครู ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบียหวัดบํานาญฯ 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,442,820 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จลูกจ้างประจําทีลาออก หรือครบเกษียณอายุ
ราชการ  จํานวน 11 ราย (สํานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม  กองช่าง)  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 430,190

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,442,820

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 965,900

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,612,560

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 847,068

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,358,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,860,280

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,224,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 670,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,810 6,402,680 270,090 3,607,900 3,215,540

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 17,160 51,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 430,190

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,442,820

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 965,900

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,612,560

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 847,068

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 19,358,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

1,860,280

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,224,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 670,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 312,000 312,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,376,000 2,376,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

342,000 342,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 954,000 954,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 312,000 312,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,449,780 15,246,800

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 68,660
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 182,400 16,018,800 9,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 645,060 48,000 312,000 336,780

เงินเดือนพนักงาน 864,960 2,271,270 4,635,120 4,726,800 81,564,970 1,253,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 3,508,620 2,164,000 1,225,560

เงินประจําตําแหน่ง 36,000 103,200 163,200 254,400 85,200 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 54,000 180,600 59,000 25,000 60,400

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือบุตร 4,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

284,000 72,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 663,000 15,000 5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 8,181,800 173,000 30,000 452,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

23,000 50,000 200,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล

- โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา

1,896,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 568,140 16,912,980

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 131,860 1,485,700

เงินเดือนพนักงาน 13,491,120 108,808,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 6,898,180

เงินประจําตําแหน่ง 564,000 1,224,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 232,500 641,300

ค่าเบียประชุม 3,500 3,500

เงินช่วยเหลือบุตร 4,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

35,000 391,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000 138,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 94,400 809,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 2,200,000 11,046,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล 5,000 5,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

100,000 373,000

- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล 100,000 100,000

- โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา

1,896,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการชุมชนเข้ม
แข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยังยืนแบบ
บูรณาการ

50,000

- โครงการประกวด
มารยาทไทย 20,000

- โครงการประชุม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

68,000

- โครงการพัฒนา
รักษาสิงแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ

70,000

- โครงการรักษ์แม่นํา
ปราจีนบุรี 30,000

- โครงการวัน อสม. 
แห่งชาติ 50,000

- โครงการวันแห่ง
ความสําเร็จ 50,000

- โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และ
แสวงหาความรู้

100,000

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการในราชการ
และนอกราชอาณาจักร

1.โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

2.โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมและ
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2.โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิน

3.โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการชุมชนเข้ม
แข็งเอาชนะยาเสพติด
อย่างยังยืนแบบ
บูรณาการ

50,000

- โครงการประกวด
มารยาทไทย 20,000

- โครงการประชุม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

68,000

- โครงการพัฒนา
รักษาสิงแวดล้อมเฉลิม
พระเกียรติ ฯ

70,000

- โครงการรักษ์แม่นํา
ปราจีนบุรี 30,000

- โครงการวัน อสม. 
แห่งชาติ 50,000

- โครงการวันแห่ง
ความสําเร็จ 50,000

- โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และ
แสวงหาความรู้

100,000

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการในราชการ
และนอกราชอาณาจักร

50,000 50,000

1.โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000 50,000

2.โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมและ
การดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

200,000 200,000

2.โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิน

50,000 50,000

3.โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

4.โครงการ Internet 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

-ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

65,000 3,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
จํานวน 1 คน

6,000

-ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

711,000

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองปราจีนบุรี

200,000

-ค่าซือพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

20,000

-โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการศึกษาระดับ
ชันอนุบาล

568,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

50,000 50,000

4.โครงการ Internet 
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 80,000 80,000

-ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

118,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
จํานวน 1 คน

6,000

-ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

711,000

ค่าใช้จ่ายในการวาง
และปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองปราจีนบุรี

200,000

-ค่าซือพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

15,000 15,000

โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

20,000

-โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการศึกษาระดับ
ชันอนุบาล

568,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

1,516,800

-โครงการจัดการศึกษา
แก่เด็กเร่ร่อนจรจัดใน
เขตเทศบาล

540,000

-โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 10,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 500,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 45,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

-โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนเพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

10,000

โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน 30,000

-โครงการเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
(เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1,706,400

-โครงการบรรพชา
สามเณร 10,000

-โครงการประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ

20,000

-โครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับเทศบาล 
และระดับกลุ่มจังหวัด

30,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
ลดประชากรสุนัข

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

1,516,800

-โครงการจัดการศึกษา
แก่เด็กเร่ร่อนจรจัดใน
เขตเทศบาล

540,000

-โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 10,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 500,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึนปีใหม่ 45,000

-โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 100,000

-โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนเพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

10,000

โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน 30,000

-โครงการเตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
(เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1,706,400

-โครงการบรรพชา
สามเณร 10,000

-โครงการประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ

20,000

-โครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับเทศบาล 
และระดับกลุ่มจังหวัด

30,000

โครงการป้องกันควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
ลดประชากรสุนัข

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการป้องกันยา
เสพติด 30,000

โครงการผู้สูงวัย ใจ
กายเป็นสุข 25,000

-โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

200,000

-โครงการฝึกอบรม
นาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
การแสดงไทย

20,000

โครงการฝึกอบรมภูมิ
คุ้มกันสายใยในครอบ
ครัว

20,000

-โครงการพัฒนาทักษะ
การสือสารการปฏิบัติ
งานการใช้ภาษาใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

546,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การค้าในตลาดสด

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เมืองและอาสาสมัครจิต
อาสา

350,000

โครงการรณรงค์เพือ
อุบัติเหตุการจราจรใน
ช่วงเทศกาล

40,000

โครงการรักชุมชนรักษ์
สิงแวดล้อม 100,000

-โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการป้องกันยา
เสพติด 30,000

โครงการผู้สูงวัย ใจ
กายเป็นสุข 25,000

-โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

200,000

-โครงการฝึกอบรม
นาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
การแสดงไทย

20,000

โครงการฝึกอบรมภูมิ
คุ้มกันสายใยในครอบ
ครัว

20,000

-โครงการพัฒนาทักษะ
การสือสารการปฏิบัติ
งานการใช้ภาษาใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียน
สังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

546,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
การค้าในตลาดสด

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขต
เมืองและอาสาสมัครจิต
อาสา

350,000

โครงการรณรงค์เพือ
อุบัติเหตุการจราจรใน
ช่วงเทศกาล

40,000

โครงการรักชุมชนรักษ์
สิงแวดล้อม 100,000

-โครงการวันพ่อแห่ง
ชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

-โครงการส่งเสริม
พัฒนากีฬาและ
นันทนาการ

642,710

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสุขอนามัย
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

40,000

-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

31,392,800

โครงการสาธิตการดับ
เพลิงเบืองต้นถวายแด่
พระภิกษุและสามเณร

10,000

โครงการสาธิตการดับ
เพลิงพืนทีเสียงภัย
ชุมชนหนาแน่น

10,000

-โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ 25,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

300,000

-โครงการอยู่ค่ายพัก
พัฒนาเยาวชนเพือ
พัฒนาสิงแวดล้อม

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 50,000 30,000 800,000 190,000 90,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 100,000 106,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 376,000 40,000 12,000 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 35,000 55,000 60,000 90,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,000 520,000 10,000 10,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ 10,000

-โครงการส่งเสริม
พัฒนากีฬาและ
นันทนาการ

642,710

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสุขอนามัย
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

40,000

-โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

31,392,800

โครงการสาธิตการดับ
เพลิงเบืองต้นถวายแด่
พระภิกษุและสามเณร

10,000

โครงการสาธิตการดับ
เพลิงพืนทีเสียงภัย
ชุมชนหนาแน่น

10,000

-โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ 25,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

300,000

-โครงการอยู่ค่ายพัก
พัฒนาเยาวชนเพือ
พัฒนาสิงแวดล้อม

50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 340,000 1,890,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 316,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 87,600 645,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 290,000 580,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 385,000 1,005,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 20,000 2,869,860 227,160 78,000 810,900

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 15,000 3,500 281,000 20,000 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 150,000 150,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 8,838,104

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 42,000 1,520,000 10,000 16,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 9,000 20,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 35,000 250,000 85,000 70,000 25,000

วัสดุอืน 5,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 17,000 12,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 40,000 40,000 22,000 1,000,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 254,000 30,000 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,000 42,000 60,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)

ติดตังระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สายในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 30,000 20,000 200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 436,800 4,442,720

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 63,000 432,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 8,838,104

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 52,000 1,660,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 130,000 177,000

วัสดุสํานักงาน 340,000 825,000

วัสดุอืน 5,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 70,000 99,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 1,212,000

ค่าไฟฟ้า 115,000 414,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 74,000 209,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) 2,200,000 2,200,000

ติดตังระบบกระจาย
เสียงแบบไร้สายในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2,200,000 2,200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 541,248 811,248

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ  ขนาด  
1  ตัน 900,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจรและ
ทางเท้าบริเวณตลาด
หน้าค่ายฯ ถนนปราจีน
ธานีฝังขาเข้า

707,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ทัง 6 โรงเรียน

1,200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,000 8,280,000

รวม 32,761,418 1,163,810 3,454,470 3,613,170 33,659,300 6,734,850 162,871,074 8,477,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ  ขนาด  
1  ตัน 900,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงผิวจราจรและ
ทางเท้าบริเวณตลาด
หน้าค่ายฯ ถนนปราจีน
ธานีฝังขาเข้า

707,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ทัง 6 โรงเรียน

1,200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 1,000 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 30,000 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,350,000

รวม 31,612,948 284,348,220
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ประมาณการรายรับทังสิน 58,511,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 33,511,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 3,500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 3,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 1,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 30,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 30,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําตังแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 25,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 7,500,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อืน ในอัตราร้อยละ 30%

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 12,500,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อืน ในอัตราร้อยละ 50%

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 5,000,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อืน ในอัตราร้อยละ 20%

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  34,354,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 6,383,940 บาท
งบกลาง รวม 6,383,940 บาท
เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงินสะสมของเทศบาลทีนํามาใช้สําหรับเป็นทุน
หมุนเวียน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 601,095 บาท
เพือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนัก
งานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 5,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้ธนาคารในการเบิกเงินเกินบัญชี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง)

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 767,845 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที  268/61/2555 ลง
วันที 25 เมษายน  2555 (งวดที 4)  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,625,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,625,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 8 อัตรา เป็น
เงิน  2,200,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา เป็นเงิน 300,000
 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถาน
ธนานุบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้จัดการ และผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาลประจําเขต ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ช่วย
ผู้จัดการ ฯ ในอัตราเดือนละ 2,500  บาท ตามระเบียบ  สํานักงาน จ.ส.ท
. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.  2551  ลงวันที 13 สิงหาคม 2551 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานสถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,185,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,419,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ซึงโอน (ย้าย) จากทีอืน และมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล  ทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท. ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และครอบ
ครัว ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าอาหาร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ใน
อัตราวันละ 100 บาท ตามหนังสือสังการที 0801.5/ว 758 ลว.30 มิ.ย.42
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียให้กับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล  ทีมา
ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุด  ตามหนังสือ สํานักงาน จ.ส.ท.ที มท 303/ว
 1063 ลงวันที  5 สิงหาคม  2536 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล) 

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน ฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานสถานธนานุบาล)
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ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานผู้ได้รับเลือนขันค่าจ้างขัน
สูงสุดของตําแหน่ง ตังจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล ตามหนังสือสังการที มท 0801.5/ว 1171 ลงวันที 5 กันยายน 2551
  ตังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี เป็นรายเดือนใน
อัตรา เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสังการที 0801.5/ว 15 ลงวันที 15
 ม.ค. 50  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถาน
ธนานุบาล)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าทีผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาล ฯ  อัตราเดือนละ 4,000 บาท วันละ 100 บาท สําหรับ
ผู้ปฎิบัติหน้าทีแทน  ผู้ตรวจการ และสํารองไว้เป็นเงินค่าเบียเลียงในการ
ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล ในอัตรา
วันละ 400 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา 10% ของ
เงินค่าจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

ค่าใช้สอย รวม 307,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 127,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสิงของต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)
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ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ให้แก่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาม
มาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดินพุทธ
ศักราช 2475  แก้ไขเพิมเติมฉบับที 4 พ.ศ. 2534   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานสถานธนานุบาล)

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ตามหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท. ที มท.0801.5/ว.524 ลงวันที 21 มีนาคม  2557   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 500 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครืองดืม รับรองผู้ตรวจงานสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ตังจ่ายจากเงินรายได้      
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประจําสํานักงาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล รวมทัง
ค่าถ่ายเอกสาร   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
 งานสถานธนานุบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของใช้เกียวกับการทําความสะอาดสถานธนานุบาลและ
อืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถจักรยานยนต์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายกระดาษโปสเตอร์ฯ
ลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก
พิมพ์ กระดาษต่อเนือง ฯลฯ และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 149,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร และส่งเอกสารราชการของสถานธนานุบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานสถานธนานุ
บาล)

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 23,160,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 23,160,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 160,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ทีกําหนดให้ตังในแต่ละปี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล)

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 11,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการ 50% ของยอดกําไรสุทธิปี  2558
ตังจากจากเงินกําไรสุทธิ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุ
บาล)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 4,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัล 20% ของยอดกําไรสุทธิปี  2558 ตังจาก
จากเงินกําไรสุทธิ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล)

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 6,900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30% ของยอดกําไร
สุทธิปี  2558 
ตังจากจากเงินกําไรสุทธิ  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุ
บาล) 
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รวม

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย งบกลาง การพาณิชย์

งบกลาง งบกลาง 6,031,786.00          

ค่าช าระดอกเบีย้เงินกู้ ก.บ.ท. 392,370.00            -                       

ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ธนาคาร 5,000,000.00         -                       

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 624,416.00            -                       

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ 15,000.00             -                       

งบบุคลากร เงินเดอืน 2,625,000.00         

  ค่าจ้างประจ า -                      2,500,000.00           

เงินเพิ่มเงินประจ าต าแหน่ง -                      115,000.00             

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง -                      10,000.00               

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 1,425,000.00         

  ค่าเช่าบา้น -                      36,000.00               

ค่าเบี้ยเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด -                      24,000.00               

 ค่าพาหนะเหมาจ่าย -                      84,000.00               

ค่าอาหาร -                      300,000.00             

ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                      50,000.00               

ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                      400,000.00             

รวม

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย งบกลาง การพาณิชย์

ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว -                      130,000.00             

ค่าเงินรางวลัเจ้าหน้าที่ -                      150,000.00             

ค่าเงินสมทบและเงินสะสม -                      220,000.00             

ค่าสมนาคุณ -                      1,000.00                

ค่าตอบแทนพเิศษ ฯ -                      30,000.00               

ค่าใชส้อย 307,500.00            

 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                      50,000.00               

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง -                      50,000.00               

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -                      20,000.00               

ค่ารับรอง -                      500.00                   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -                      60,000.00               

ค่าจ้างเหมาบริการ -                      30,000.00               

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -                      1,000.00                

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั -                      25,000.00               

ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน -                      7,000.00                

ค่าวารสาร -                      4,000.00                

ค่าสอบบญัชี -                      60,000.00               

ค่าวัสดุ 310,000.00            

ค่าวสัดุส านักงาน -                      150,000.00             

รวม

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย งบกลาง การพาณิชย์

ค่าวสัดุไฟฟา้วทิยุ -                      10,000.00               

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว -                      20,000.00               

ค่าวสัดุก่อสร้าง -                      50,000.00               

ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -                      10,000.00               

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ -                      60,000.00               

ค่าวสัดุเชื้อเพลิง -                      10,000.00               

ค่าสาธารณูปโภค  149,000.00            

ค่าไฟฟา้ -                      120,000.00             

ค่าน้ าประปา -                      12,000.00               

ค่าโทรศัพท์ -                      15,000.00               

ค่าไปรษณีย์ -                      2,000.00                

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ รายจ่ายอ่ืน ๆ 25,160,000.00       

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ -                      160,000.00             

เงินบ าเหน็จรางวัล 20% -                      5,000,000.00           

7,500,000.00           

เงินสมทบทุนด าเนินการ 50 % -                      12,500,000.00         

รวม   6,031,786.00        29,976,500.00        36,008,286.00       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจนีบุรี

แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %        -

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน


