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ค แถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
เทศบ ลเมื งปร จีนบุรี
เภ เมื งปร จีนบุรี จง วดปร จีนบุรี

คาแถลงงบประมาณ
ประ อบงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจาปต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอี ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอ าสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิ ทุ ท่านได้ทราบถึงสถานะ ารคลัง ตลอดจนหลั ารและแนว
นโยบาย ารดาเนิน าร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์ รป ครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะ ารเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝา ธนาคาร จานวน 267,474,744.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 353,052,115.24 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 110,601,118.11 บาท
1.1.4 ราย าร ันเงินไว้แบบ ่อหนี้ผู พันและยังไม่ได้เบิ จ่าย จานวน 0 โครง าร รวม 0.00
บาท
1.1.5 ราย าร ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ ่อหนี้ผู พัน จานวน 2 โครง าร รวม 2,012,000.00 บาท
1.2 เงิน ู้คงค้าง จานวน 7,593,071.06 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 271,669,686.38 บาท ประ อบด้วย
หมวดภาษีอา ร

จานวน

3,252,044.28 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

14,639,597.04 บาท

หมวดรายได้จา ทรัพย์สิน

จานวน

6,735,812.62 บาท

หมวดรายได้จา สาธารณูปโภค และ ิจ ารพาณิชย์

จานวน

8,066,123.91 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

327,302.67 บาท

หมวดรายได้จา ทุน

จานวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

73,120,461.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

165,528,344.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 35,169,785.32 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จานวน 240,407,228.78 บาท ประ อบด้วย

งบ ลาง

จานวน

34,487,102.70 บาท

งบบุคลา ร

จานวน

128,577,379.66 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

67,641,643.42 บาท

งบลงทุน

จานวน

3,796,103.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

5,905,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 35,541,985.32 บาท
2.5 มี ารจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิน ารตามอานาจหน้าที่ จานวน 50,243,995.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจา เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจา เงิน ู้ จานวน 0.00 บาท

ปร

คาแถลงงบประมาณ
บงบปร ม ณร ยจ ยปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
เทศบ ลเมื งปร จีนบุรี
เภ เมื งปร จีนบุรี จง วดปร จีนบุรี

1. รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับ

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

3,252,044.28

9,573,450.00

9,580,700.00

14,639,597.04

12,114,300.00

13,286,000.00

มวดร ยได้จ ทรพย์สิน

6,735,812.62

6,780,900.00

6,921,000.00

มวดร ยได้จ ส ธ รณูปโภค แล
ิจ รพ ณิชย์

8,066,123.91

8,100,000.00

8,550,000.00

327,302.67

272,000.00

353,000.00

0.00

0.00

0.00

33,020,880.52

36,840,650.00

38,690,700.00

73,120,461.86

76,100,000.00

74,800,000.00

73,120,461.86

76,100,000.00

74,800,000.00

165,528,344.00

158,535,900.00

159,174,000.00

165,528,344.00

158,535,900.00

159,174,000.00

271,669,686.38

271,476,550.00

272,664,700.00

มวดค ธรรมเนียม ค ปรบ แล ใบ
นุญ ต

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
มวดร ยได้จ ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มวดภ ษีจดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มวดเงิน ุด นุนท่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
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งบกลาง
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2565

34,487,102.70

36,674,980.00

41,207,390.00

งบบุคลากร

128,577,379.66

142,498,290.00

146,131,740.00

งบดา นินงาน

67,641,643.42

66,956,280.00

66,196,820.00

งบลงทุน

3,796,103.00

16,682,000.00

11,391,750.00

งบ งินอุดหนุน

5,905,000.00

8,664,000.00

7,736,000.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

1,000.00

1,000.00

240,407,228.78

271,476,550.00

272,664,700.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมองปราจีนบรี
อาเภอเมองปราจีนบรี จัง วัดปราจีนบรี
ด้าน

รวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

37,439,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

8,292,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

124,420,710

แผนงานสาธารณสข

8,257,740

แผนงานเค ะและชมชน

21,562,660

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมชน

2,836,020

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,503,800

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอตสา กรรมและการโยธา

25,434,360

แผนงานการพาณิชย์

710,260

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

41,207,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

272,664,700
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง

รวม

41,207,390

41,207,390

41,207,390

41,207,390
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทั่วไป

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานคลัง

รวม

18,650,620

4,437,400

5,390,450

382,740

28,861,210

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,208,560

0

0

0

6,208,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

12,442,060

4,437,400

5,390,450

382,740

22,652,650

1,906,800

2,538,930

3,932,360

91,000

8,469,090

ค่าตอบแทน

343,300

137,400

336,200

33,000

849,900

ค่าใช้สอย

773,500

1,574,030

3,205,460

30,000

5,582,990

ค่าวัสดุ

620,000

675,000

350,700

18,000

1,663,700

ค่าสาธารณูปโภค

170,000

152,500

40,000

10,000

372,500

0

100,500

0

7,500

108,000

ค่าครุภัณฑ์

0

100,500

0

7,500

108,000

งบรายจ่ายอื่น

0

0

1,000

0

1,000

รายจ่ายอื่น

0

0

1,000

0

1,000

20,557,420

7,076,830

9,323,810

481,240

37,439,300

งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

น้า : 3/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบบุคลากร

งานป้องกันและบรร ทา
สาธารณภัย

งาน ทศกิจ

รวม

493,560

743,460

5,499,480

6,736,500

493,560

743,460

5,499,480

6,736,500

1,006,000

375,160

74,800

1,455,960

30,000

39,000

4,800

73,800

ค่าใช้สอย

170,000

214,960

70,000

454,960

ค่าวัสดุ

720,000

121,200

0

841,200

86,000

0

0

86,000

100,000

0

0

100,000

100,000

0

0

100,000

1,599,560

1,118,620

5,574,280

8,292,460

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
งานระดับมัธยมศึกษา
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ

รวม

3,078,860

78,957,970

0

180,000

82,216,830

3,078,860

78,957,970

0

180,000

82,216,830

1,068,200

28,023,440

5,364,240

352,000

34,807,880

65,600

121,400

0

0

187,000

ค่าใช้สอย

159,600

19,632,840

5,364,240

326,000

25,482,680

ค่าวัสดุ

198,000

8,269,200

0

26,000

8,493,200

ค่าสาธารณูปโภค

645,000

0

0

0

645,000

งบ งินอุดหนุน

0

7,396,000

0

0

7,396,000

เงินอุด นุน

0

7,396,000

0

0

7,396,000

4,147,060

114,377,410

5,364,240

532,000

124,420,710

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
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แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข
กับสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

4,350,750

2,837,790

0

7,188,540

4,350,750

2,837,790

0

7,188,540

396,000

323,200

10,000

729,200

ค่าตอบแทน

81,000

9,200

0

90,200

ค่าใช้สอย

80,000

104,000

0

184,000

205,000

210,000

10,000

425,000

30,000

0

0

30,000

งบ งินอุดหนุน

0

340,000

0

340,000

เงินอุด นุน

0

340,000

0

340,000

4,746,750

3,500,990

10,000

8,257,740

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม
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แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

1,283,610

5,558,210

6,841,820

1,283,610

5,558,210

6,841,820

1,383,050

13,139,840

14,522,890

10,000

620,000

630,000

ค่าใช้สอย

918,400

8,723,840

9,642,240

ค่าวัสดุ

374,650

3,760,000

4,134,650

80,000

36,000

116,000

197,950

0

197,950

197,950

0

197,950

2,864,610

18,698,050

21,562,660

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

งบบุคลากร

รวม

2,432,620

2,432,620

2,432,620

2,432,620

403,400

403,400

15,000

15,000

ค่าใช้สอย

222,400

222,400

ค่าวัสดุ

149,000

149,000

17,000

17,000

2,836,020

2,836,020

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

628,800

510,000

1,138,800

628,800

510,000

1,138,800

งบดา นินงาน

360,000

1,005,000

1,365,000

ค่าใช้สอย

350,000

960,000

1,310,000

10,000

45,000

55,000

988,800

1,515,000

2,503,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าวัสดุ
รวม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

งานก่อสร้าง

รวม

2,542,830

7,822,330

10,365,160

2,542,830

7,822,330

10,365,160

708,600

3,374,800

4,083,400

ค่าตอบแทน

246,400

75,400

321,800

ค่าใช้สอย

110,000

2,021,600

2,131,600

ค่าวัสดุ

337,200

1,257,800

1,595,000

15,000

20,000

35,000

0

10,985,800

10,985,800

ค่าครุภัณฑ์

0

1,980,000

1,980,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

9,005,800

9,005,800

3,251,430

22,182,930

25,434,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

รวม

น้า : 10/10

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานตลาดสด

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

0

350,260

350,260

0

350,260

350,260

งบดา นินงาน

170,000

190,000

360,000

ค่าใช้สอย

10,000

40,000

50,000

ค่าวัสดุ

60,000

50,000

110,000

100,000

100,000

200,000

170,000

540,260

710,260

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
รายรับจริง
ปี 2562
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมการรับรองใ ้จา น่ายเนือสัตว์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จา น่ายอา าร รือสะสมอา าร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

ปี 2563

ปี 2564

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,629,638.04
301,998.35
0.00
2,367,719.00
143,970.00
11,443,325.39

312,362.00
52,220.44
448,623.84
2,193,123.00
245,715.00
3,252,044.28

22,000.00
2,000.00
7,035,700.00
2,300,000.00
213,750.00
9,573,450.00

-100.00
-100.00
0.00
0.00
14.62

%
%
%
%
%

0.00
0.00
7,035,700.00
2,300,000.00
245,000.00
9,580,700.00

0.00
15,180.50
20.00
0.00
8,483,198.00
98,000.00

2,000.00
15,219.30
20.00
60.00
12,888,984.00
69,500.00

0.00
17,000.00
5,000.00
0.00
11,000,000.00
54,000.00

0.00
-11.76
0.00
0.00
9.09
28.70

%
%
%
%
%
%

0.00
15,000.00
5,000.00
0.00
12,000,000.00
69,500.00

60,200.00

57,900.00

70,000.00

-14.29 %

60,000.00

47,700.00

10,800.00

23,000.00

-52.17 %

11,000.00
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รายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายสาธารณสุข
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตจัดตังตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

ปี 2562
77,030.00
472,630.00
15,233.50
7,100.00
101,612.00
75,400.00
1,700.00
5,480.00
0.00
0.00
2,976.00
12,940.00
5,000.00
0.00

ปี 2563
141,910.00
332,720.00
7,499.00
5,220.00
173,666.00
56,450.00
0.00
4,520.00
0.00
0.00
575,543.48
20,715.26
5,000.00
0.00

ปี 2564
100,000.00
300,000.00
20,000.00
7,000.00
30,000.00
50,000.00
2,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
100,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
40.00 %
16.67 %
-62.50 %
-21.43 %
466.67 %
10.00 %
-100.00 %
-55.00 %
-100.00 %
-100.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

223,500.00

193,500.00

210,000.00

-4.76 %

200,000.00

16,000.00

15,000.00

17,000.00

-11.76 %

15,000.00

50,500.00
10,000.00
17,120.00
3,955.00
1,820.00
214,920.00

49,400.00
12,000.00
1,015.00
735.00
220.00
0.00

54,000.00
10,000.00
1,000.00
6,000.00
7,300.00
0.00

-7.41
0.00
0.00
-83.33
-86.30
0.00

50,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00

%
%
%
%
%
%

ปี 2565
140,000.00
350,000.00
7,500.00
5,500.00
170,000.00
55,000.00
0.00
4,500.00
0.00
0.00
100,000.00
10,000.00
0.00
5,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:15:27

น้า : 3/4

รายรับจริง
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเช่า รือบริการ
ดอกเบีย
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้
ค่าขายเอกสารการจัดซือจัดจ้าง
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ปี 2562
42,984.00
10,062,199.00

ปี 2563
0.00
14,639,597.04

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
0.00
0.00 %
12,114,300.00
10.00
-4.30
13.25
0.00

ปี 2565
0.00
13,286,000.00

218,041.00
4,452,249.00
2,679,958.68
0.00
7,350,248.68

221,454.00
3,921,818.00
2,592,540.62
0.00
6,735,812.62

200,000.00
4,284,000.00
2,295,900.00
1,000.00
6,780,900.00

%
%
%
%

220,000.00
4,100,000.00
2,600,000.00
1,000.00
6,921,000.00

7,908,579.25
7,908,579.25

8,066,123.91
8,066,123.91

8,100,000.00
8,100,000.00

5.56 %

8,550,000.00
8,550,000.00

0.00
0.00
26,672.00
0.00
21,178.00
47,850.00

0.00
117,000.00
23,336.00
0.00
186,966.67
327,302.67

1,000.00
180,000.00
30,000.00
1,000.00
60,000.00
272,000.00

-100.00
-16.67
-23.33
-100.00
200.00

%
%
%
%
%

0.00
150,000.00
23,000.00
0.00
180,000.00
353,000.00

0.00
42,274,686.03
13,289,138.08
404,886.41

0.00
39,356,418.43
12,710,502.91
1,012,104.98

1,200,000.00
40,000,000.00
13,200,000.00
1,000,000.00

-16.67
0.00
-3.03
0.00

%
%
%
%

1,000,000.00
40,000,000.00
12,800,000.00
1,000,000.00
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รายรับจริง
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาค ลวงแร่
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎ มายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ประมาณการ
ปี 2564
ยอดต่าง (%)
12,000,000.00
8.33 %
200,000.00 -25.00 %
500,000.00 -70.00 %

ปี 2562
15,130,615.31
162,192.57
133,629.82

ปี 2563
13,085,936.00
141,711.06
116,360.48

5,957,760.00

6,697,428.00

8,000,000.00

77,352,908.22

73,120,461.86

76,100,000.00

161,385,085.00
161,385,085.00
275,550,195.54

165,528,344.00
165,528,344.00
271,669,686.38

158,535,900.00
158,535,900.00
271,476,550.00

-16.25 %

ปี 2565
13,000,000.00
150,000.00
150,000.00
6,700,000.00
74,800,000.00

0.40 %

159,174,000.00
159,174,000.00
272,664,700.00

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:17:55

น้า : 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

272,664,700 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

9,580,700 บาท

จานวน

7,035,700 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

245,000 บาท

รวม

13,286,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

12,000,000 บาท

จานวน

69,500 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออก นังสือรับรองการแจ้งสถานที่จา น่าย
อา าร รือสะสมอา าร
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
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จานวน

350,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

จานวน

170,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

4,500 บาท

จานวน

100,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ

จานวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล รือมูลฝอย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายบัตรประจาตัวประชาชน
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จานวน

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

6,921,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

4,100,000 บาท

จานวน

2,600,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

8,550,000 บาท

จานวน

8,550,000 บาท

รวม

353,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

23,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเช่า รือบริการ
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

รวม

74,800,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

40,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

12,800,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

6,700,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการน้อยกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการน้อยกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงแร่
ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณการมากกว่าปปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป
ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รวม

159,174,000 บาท

จานวน

159,174,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล มืองปราจีนบุรี
อา ภอ มืองปราจีนบุรี จัง วัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี งิน

1,710,763.98

1,762,086.9

1,828,550

118.48 %

3,994,950

คาชาระดอ บีย

331,977.66

280,654.74

214,200

165.26 %

568,190

งินสมทบ องทุนประ ันสังคม

787,877

829,276

1,236,000

12.78 %

1,394,000

งินสมทบ องทุน งินทดแทน

35,381

37,490

41,000

9.76 %

45,000

19,623,700

20,037,800

21,252,600

3.93 %

22,087,200

บียยังชีพความพิ าร

4,642,400

4,580,000

4,710,600

-0.8 %

4,672,800

บียยังชีพผป่วย อดส์

65,900

65,000

120,000

0 %

120,000

511,306

498,546.9

571,000

-12.43 %

500,000

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น ( .บ.ท.)

0

0

0

100 %

3,404,800

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)

0

0

0

100 %

848,400

บียยังชีพผสงอายุ

งินสารองจาย
รายจายตามขอผ พัน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินบา น็จล จางประจา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

2,300,000

คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

107,329

199,600

200,000

0 %

200,000

งินคาบารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย

177,700

164,440

168,030

5.52 %

177,300

0

0

50,000

0 %

50,000

งินสมทบ องทุน ลั ประ ันสุขภาพ

547,000

600,000

600,000

24.13 %

744,750

งินสมทบ องทุนบา น็จบานาญขาราช ารสวน
ทองถิ่น ( บท.)

2,012,300

2,091,880

3,388,219

-100 %

0

งินชวยคาครองชีพผรับบานาญ (ชคบ.)

848,340.6

848,340.6

848,400

-100 %

0

0

0

1,850,900

-100 %

0

2,074,476

2,392,987.56

3,176,827

-100 %

0

0

4,500

54,800

-100 %

0

งินชวยคาทาศพขาราช าร/พนั งาน

0

0

0

100 %

50,000

งินชวยคาทาศพล จางประจา

0

0

0

100 %

30,000

งินชวยคาทาศพพนั งานจาง

0

0

0

100 %

20,000

89,040

94,500

100,000

-100 %

0

รวมงบกลาง

33,565,491.24

34,487,102.7

40,411,126

41,207,390

รวมงบกลาง

33,565,491.24

34,487,102.7

40,411,125.66

41,207,390

รวมงบกลาง

33,565,491.24

34,487,102.7

40,411,125.66

41,207,390

งินสมทบ องทุนสวัสดิ ารชุมชน

งินบา น็จบานาญพนั งานคร
งินบา น็จล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผรับบานาญ
งินชวยพิ ศษ

งินชวยพิ ศษ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมแผนงานงบกลาง

33,565,491.24

34,487,102.7

40,411,125.66

41,207,390

งิน ดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครองสวนทอง
ถิ่น

1,389,641

1,429,920

1,049,140

36.29 %

1,429,920

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

342,652

351,000

253,250

38.6 %

351,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

342,652

351,000

253,250

38.6 %

351,000

คาตอบแทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ ารบริ ารสวนตาบล

416,400

513,000

332,260

54.4 %

513,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิ สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ รป ครอง
สวนทองถิ่น

3,563,640

3,563,640

2,975,300

19.77 %

3,563,640

6,054,985

6,208,560

4,863,200

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

7,409,427

7,429,001.06

8,650,350

17.09 %

10,128,580

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

321,600

277,453.7

388,400

-7.16 %

360,600

งินประจาตาแ นง

375,600

314,000

343,900

24.22 %

427,200

คาตอบแทนพนั งานจาง

912,800

1,164,220

1,402,440

2.54 %

1,438,080

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

6,208,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-9.26 %

ปี 2565

90,691

102,905

96,540

87,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

9,110,118

9,287,579.76

10,881,630

12,442,060

รวมงบบุคลากร

15,165,103

15,496,139.76

15,744,830

18,650,620

8,662

0

9,000 1,455.56 %

0

0

3,500

0 %

3,500

12,180

0

10,000

0 %

10,000

114,000

78,000

72,000

0 %

72,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

92,800

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

0

0

0

100 %

25,000

99,350

118,294.25

96,100

-100 %

0

234,192

196,294.25

190,600

183,576.66

546,962.94

457,200

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา บียประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน

140,000

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

343,300

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

-82.5 %

80,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาจาง มาบริ ารรั ษาความปลอดภัย
สถานที่ราช าร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

58,500

31,820

13,600

40,000

25 %

50,000

0

0

5,000

-100 %

0

0

0

1,175,600

-100 %

0

45,500

0

0

0 %

0

คาชดใชความ สีย าย รือสินไ มทดแทน
รณี ิดอุบัติ ตุจา ทศบาล

0

0

0

100 %

5,000

-คาชดใชความ สีย าย รือสินไ มทดแทน
รณี ิดอุบัติ ตุจา ทศบาล

0

0

1,000

-100 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

330,559

203,834

79,100

64.35 %

130,000

คาใชจายสา รับ าร ลือ ตังของ ทศบาล

0

0

0

100 %

200,000

13,200

6,400

10,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

60,000

176,881.72

120,925.06

150,000

26.67 %

190,000

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาของขวัญของรางวัล รือ งินรางวัล
- คาใชจายใน าร ลือ ตังสมาชิ สภา
ทศบาล
1.โครง ารจัดงานวัน ทศบาล

-คาซือพวงมาลัย ชอดอ ไม ระ ชาดอ ไม
และพวงมาลา
โครง ารจัดงานวัน ทศบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 6/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

781,537.38

891,722

1,917,900

773,500

189,132

116,200.31

100,000

40 %

140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

7,300

40,561.5

50,000

-30 %

35,000

วัสดุงานบานงานครัว

47,645

42,440

30,000

16.67 %

35,000

วัสดุ อสราง

25,643

21,359

222,000

-86.49 %

30,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

30,904.42

96,555

0

100 %

50,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

214,163.8

145,875.2

225,000

11.11 %

250,000

129,175

60,110

120,000

-33.33 %

80,000

643,963.22

523,101.01

747,000

0

0

5,000

0 %

5,000

คานาประปา คานาบาดาล

84,195.51

49,152.62

50,000

0 %

50,000

คาบริ ารโทรศัพท์

34,976.33

34,329.16

50,000

-20 %

40,000

คาบริ ารไปรษณีย์

50,686

52,709.2

110,000

-45.45 %

60,000

13,716.7

8,988

20,000

-25 %

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

183,574.54

145,178.98

235,000

170,000

รวมงบดาเนินงาน

1,843,267.14

1,756,296.24

3,090,500

1,906,800

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

620,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอีสานั งาน

0

29,600

0

0 %

0

16,000

0

0

0 %

0

0

51,000

0

0 %

0

0

7,500

0

0 %

0

34,500

0

0

0 %

0

2,100

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

52,600

88,100

0

0

รวมงบลงทุน

52,600

88,100

0

0

รวมงานบริหารทั่วไป

17,060,970.14

17,340,536

18,835,330

20,557,420

ต ล็ ็บ อ สาร 4 ลินชั
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว)

ครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
สแ น นอร์ สา รับ ็บ อ สาร ระดับศนย์
บริ ารแบบที่ 3
อุป รณ์อานบัตรอ น ประสงค์ (Smart
Card Reader)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,553,648

2,955,940

2,678,850

30.13 %

3,486,000

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

109,200

109,200

86,000

-21.86 %

67,200

85,200

85,200

83,200

24.04 %

103,200

329,913

397,940

640,000

9.84 %

703,000

55,870

66,925

81,500

-4.29 %

78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,133,831

3,615,205

3,569,550

4,437,400

รวมงบบุคลากร

3,133,831

3,615,205

3,569,550

4,437,400

29,840

63,440

70,000

-28.57 %

50,000

0

0

41,800

17.7 %

49,200

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

13,200

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรผไดรับบานาญ

0

0

0

100 %

25,000

งินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 9/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

62,650

39,200

17,600

92,490

102,640

129,400

430,485.53

245,350.63

750,000

-13.33 %

650,000

1. คาใชจาย ดินทางไปราช ารในราช าร
และนอ ราชอาณาจั ร

46,365

5,385

50,000

-100 %

0

2.โครง ารประชาสัมพันธ์ ิจ รรมและ าร
ดา นินงานของ ทศบาล มืองปราจีนบุรี

48,150

0

20,000

-100 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

140,030

โครง ารประชาสัมพันธ์ ิจ รรมและ าร
ดา นินงานของ ทศบาล มืองปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารสง สริม ารทอง ที่ยว ชิง
วัฒนธรรม ทศบาล มืองปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

20,000

โครง ารอบรม พรบ.ขอมลขาวสาร 2540

0

0

0

100 %

20,000

261,055

344,457

300,000

81.33 %

544,000

786,055.53

595,192.63

1,120,000

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2565
0
137,400

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,574,030
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

59,937

99,688

70,000

0 %

70,000

319,920.37

549,704.83

373,000

-19.57 %

300,000

วัสดุงานบานงานครัว

6,000

17,955

8,000

-37.5 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,900

7,276

25,000

20 %

30,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

80,331.01

73,341.43

104,600

-4.4 %

100,000

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

6,597.6

23,947.04

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

189,840

174,890

140,000

7.14 %

150,000

668,525.98

946,802.3

730,600

108,876.67

72,504.02

80,000

25 %

100,000

1,605

1,605

4,000

-37.5 %

2,500

16,627.8

12,382.32

30,000

0 %

30,000

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

127,109.47

86,491.34

114,000

152,500

รวมงบดาเนินงาน

1,674,180.98

1,731,126.27

2,094,000

2,538,930

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

รวมค่าวัสดุ

675,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม
คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวของ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอีสานั งานพนั พิงสง

0

27,000

0

0 %

0

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน แบบแขวน
ขนาด 50,000 บีทีย

0

0

57,000

-100 %

0

โตะทางาน ล็ พรอม ระจ

0

14,000

0

0 %

0

33,500

0

0

0 %

0

5,000

0

0

0 %

0

0

9,000

0

0 %

0

คาจัดซือ ครื่องคอมพิว ตอร์ สา รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอย วา 19 นิว)

0

0

0

100 %

88,000

คาจัดซือ ครื่องพิมพ์ Multifunction
ล ซอร์ รือ LED ขาวดา

0

0

0

100 %

10,000

คาจัดซือ ครื่องสารองไฟขนาด 800 VA

0

0

0

100 %

2,500

38,500

50,000

57,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
ครื่องมัลติมี ดียโปร จค ตอร์
จอรับภาพโปร จค ตอร์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ต ย็น
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

รวมค่าครุภัณฑ์

100,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

38,500

50,000

57,000

100,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

4,846,511.98

5,396,331.27

5,720,550

7,076,830

3,885,840

3,530,980

4,480,681

-1.5 %

4,413,280

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

56,000

61,600

67,200

0 %

67,200

งินประจาตาแ นง

92,000

79,648

103,200

-8.72 %

94,200

652,800

740,040

765,330

3.61 %

792,980

34,350

34,260

28,900

-21.14 %

22,790

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,720,990

4,446,528

5,445,311

5,390,450

รวมงบบุคลากร

4,720,990

4,446,528

5,445,311

5,390,450

44,400

398,800

0

0 %

0

110,900

124,840

245,000

-30.61 %

170,000

0

0

72,000

0 %

72,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
คา ชาบาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

100 %

94,200

72,850

70,100

91,300

-100 %

0

228,150

593,740

408,300

2,454,672.31

2,493,305.45

2,666,920

-12.75 %

2,327,000

0

0

0

100 %

174,960

65,906

55,716

120,000

-100 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

40,000

โครง ารปรับปรุงขอมลแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน

0

0

0

100 %

500,000

โครง ารปรับปรุงขอมลแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย์สิน

0

0

500,000

-100 %

0

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

336,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

109,090

116,190

203,500

2,629,668.31

2,665,211.45

3,490,420

234,602

299,921.05

150,000

0 %

150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000

5,000

15,000

0 %

15,000

วัสดุงานบานงานครัว

4,955

8,000

5,000

0 %

5,000

วัสดุ อสราง

1,865

2,000

45,000

-88.89 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

3,860

20,923.4

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

85,785.15

42,314.76

80,800

-18.69 %

65,700

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

10,000

0

10,000

-100 %

0

171,880

129,940

195,000

-48.72 %

100,000

517,947.15

508,099.21

510,800

1,802.23

1,607.11

10,000

0 %

10,000

33,384

33,384

35,000

-14.29 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

35,186.23

34,991.11

45,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

3,410,951.69

3,802,041.77

4,454,520

3,932,360

รวมค่าใช้สอย

-19.66 %

ปี 2565
163,500
3,205,460

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

350,700

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 15/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จั รยานยนต์

50,500

0

0

0 %

0

3,500

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

54,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

54,000

0

0

0

0

0

1,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

1,000

1,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

1,000

1,000

รวมงานบริหารงานคลัง

8,185,941.69

8,248,569.77

9,900,831

9,323,810

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น

0 %

1,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 16/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

382,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

382,740

รวมงบบุคลากร

0

0

0

382,740

0

0

0

100 %

3,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

100 %

10,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

33,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 17/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

0

0

0

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

8,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

91,000

จัดซือ ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์ (T รือดี วา
Ink Tank Printer)

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

7,500

รวมงบลงทุน

0

0

0

7,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

0

0

0

481,240

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
5,000
30,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

18,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

100 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
100 %

7,500

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 18/78

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

30,093,423.81

30,985,437.04

34,456,711

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

475,560

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

493,560

รวมงบบุคลากร

0

0

0

493,560

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

20,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

0

0

0

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
37,439,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

30,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

100 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 19/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

80,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

300,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

0

100 %

100,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

15,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

0

0

0

100 %

150,000

0

0

0

0

0

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

170,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

720,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

100 %

40,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 20/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คานาประปา คานาบาดาล

0

0

0

100 %

20,000

คาบริ ารโทรศัพท์

0

0

0

100 %

10,000

คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

0

0

0

100 %

16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

86,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

1,006,000

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

100,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0

0

0

1,599,560

139,891.33

533,741

571,920

5.29 %

602,160

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

23,032

24,000

-11.25 %

21,300

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

71,379

108,000

0 %

108,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

100 %

100,000

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 21/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

0

7,931

12,000

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

139,891.33

636,083

715,920

743,460

รวมงบบุคลากร

139,891.33

636,083

715,920

743,460

36,000

36,000

36,000

0 %

36,000

0

0

3,000

0 %

3,000

36,000

36,000

39,000

345,280

287,490.42

349,940

-100 %

0

0

0

0

100 %

174,960

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

5,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

16,800

33,752

5,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

39,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 22/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารจัดระ บียบชุมชน

0

0

0

100 %

15,000

โครง ารจัดระ บียบชุมชน

29,850

14,185.5

15,000

-100 %

0

29,342.59

21,053.44

20,000

0 %

20,000

421,272.59

356,481.36

389,940

วัสดุสานั งาน

5,000

4,999

5,000

0 %

5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,970

4,900

5,000

0 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

27,200

7,700

15,000

0 %

15,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

94,692

86,359.2

125,200

-29.55 %

88,200

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

3,000

0 %

3,000

9,970

5,000

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

141,832

108,958.2

158,200

121,200

รวมงบดาเนินงาน

599,104.59

501,439.56

587,140

375,160

รวมงานเทศกิจ

738,995.92

1,137,522.56

1,303,060

1,118,620

1,045,440

1,099,320

1,167,960

-35.32 %

755,400

9,240

9,240

9,240

0 %

9,240

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

214,960

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิว ตอร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 23/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินประจาตาแ นง

18,000

18,000

18,000

-100 %

0

คาจางล จางประจา

533,640

562,440

596,880

6.39 %

635,040

3,567,771

3,650,420

3,894,720

-2.67 %

3,790,920

254,545

270,150

279,660

10.45 %

308,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,428,636

5,609,570

5,966,460

5,499,480

รวมงบบุคลากร

5,428,636

5,609,570

5,966,460

5,499,480

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

60,000

-100 %

0

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

10,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

4,800

4,800

4,200

4,800

-100 %

0

4,800

4,200

74,800

16,453.39

25,695.39

300,000

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

4,800

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

28,000

0

20,000

-100 %

0

0

186,240

0

0 %

0

โครง ารดับ พลิงพืนที่ สี่ยงภัยชุมชน นา
แนน

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารฝึ อบรมสมาชิ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน

0

0

50,000

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรมสมาชิ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.)

0

0

0

100 %

50,000

โครง ารรณรงค์ พื่อลดอุบัติ ตุจา าร
จราจรในชวง ทศ าล

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารรณรงค์ พื่ออุบัติ ตุ ารจราจรใน
ชวง ทศ าล

0

0

10,000

-100 %

0

โครง ารสาธิต ารดับ พลิงถวายแดพระ
ภิ ษุและสาม ณร

0

0

0

100 %

5,000

โครง ารสาธิต ารดับ พลิง บืองตนถวายแด
พระภิ ษุและสาม ณร

0

0

5,000

-100 %

0

โครง ารขุดลอ ลาคลอง พื่อ าจัดผั
ตบชวาและวัชพืชป้อง ันปัญ าอุท ภัย
ใน ขตพืนที่อา ภอ มืองปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 25/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารสาธิต ารดับ พลิงพืนที่ สี่ยงภัย
ชุมชน นาแนน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

9,800

0

5,000

-100 %

0

110,820

147,776.89

100,000

-100 %

0

165,073.39

359,712.28

490,000

19,999

20,000

20,000

-100 %

0

14,199.7

20,000

20,000

-100 %

0

9,990

4,975

5,000

-100 %

0

15,862.75

4,440.5

20,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

70,444.1

77,989

80,000

-100 %

0

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

176,006.2

169,655.04

144,700

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

9,708

10,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องแตง าย

97,700

98,320

100,000

-100 %

0

วัสดุคอมพิว ตอร์

29,950

14,940

15,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

148,300

149,500

150,000

-100 %

0

582,451.75

569,527.54

564,700

26,086.4

27,043.38

40,000

-100 %

0

15,238.62

11,211.56

20,000

-100 %

0

1,611.1

1,614.15

10,000

-100 %

0

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

70,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คานาประปา คานาบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 26/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

13,450.94

15,408

16,000

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

56,387.06

55,277.09

86,000

0

รวมงบดาเนินงาน

808,712.2

988,716.91

1,215,500

74,800

ครื่องปรับอา าศแบบแย สวน แบบแขวน

0

64,800

0

0 %

0

0

75,000

0

0 %

0

0

28,403

100,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

168,203

100,000

0

รวมงบลงทุน

0

168,203

100,000

0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6,237,348.2

6,766,489.91

7,281,960

5,574,280

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

6,976,344.12

7,904,012.47

8,585,020

8,292,460

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องสัญญาณ ตือนภัย ันขโมยแบบไรสาย
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 27/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

2,409,300

1,989,210

2,273,190

11.21 %

2,528,060

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

67,200

16,800

67,200

62.5 %

109,200

งินประจาตาแ นง

85,200

34,800

77,700

-13.51 %

67,200

0

0

270,000

38.67 %

374,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,561,700

2,040,810

2,688,090

3,078,860

รวมงบบุคลากร

2,561,700

2,040,810

2,688,090

3,078,860

9,500

14,250

50,000

-40 %

30,000

0

10,000

25,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

35,600

12,500

15,000

33,800

-100 %

0

22,000

39,250

108,800

คาตอบแทนพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

65,600

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 28/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

9,760.91

16,929.91

16,500

21.21 %

20,000

182,452

88,914

68,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

50,000

148,400

149,743

171,560

-47.77 %

89,600

340,612.91

255,586.91

256,060

59,254

59,953

100,000

-60 %

40,000

0

30,000

50,000

-80 %

10,000

37,845

10,000

10,000

0 %

10,000

12,866.1

85,940.7

81,000

-80.25 %

16,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

7,000

34,500

0

100 %

12,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

54,855.85

45,101.2

40,000

25 %

50,000

79,950

79,605

90,000

-33.33 %

60,000

251,770.95

345,099.9

371,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

159,600

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

198,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 29/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

26,110.29

14,567.19

17,000

76.47 %

30,000

คานาประปา คานาบาดาล

738,572.2

567,426.33

600,000

0 %

600,000

คาบริ ารโทรศัพท์

11,223.07

9,781.04

40,000

-62.5 %

15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

775,905.56

591,774.56

657,000

645,000

รวมงบดาเนินงาน

1,390,289.42

1,231,711.37

1,392,860

1,068,200

0

32,400

0

0 %

0

0

17,000

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน ขนาด
24,000 บีทีย
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
- ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 30/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
- ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์ (Ink Tank
Printer)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

7,500

0

0 %

0

0

36,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

92,900

0

0

รวมงบลงทุน

0

92,900

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3,951,989.42

3,365,421.37

4,080,950

4,147,060

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

54,016,443

56,910,248

56,645,734

6.7 %

60,442,350

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

12,172,672

12,702,676

12,428,716

-59.48 %

5,036,000

0

0

0

100 %

6,274,800

1,858,440

1,969,880

1,727,150

19.36 %

2,061,500

0

17,640

0

100 %

50,400

สแ น นอร์สา รับงาน ็บ อ สาร ระดับ
ศนย์บริ าร แบบที3่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งินวิทยฐานะ
คาจางล จางประจา
งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาตอบแทนพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,835,030

3,015,720

3,310,294

44.22 %

4,774,080

214,260

181,200

127,256

150.55 %

318,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

71,096,845

74,797,364

74,239,150

78,957,970

รวมงบบุคลากร

71,096,845

74,797,364

74,239,150

78,957,970

33,500

29,954.38

76,800

19.27 %

91,600

0

0

0

100 %

29,800

19,756.75

17,000

29,800

-100 %

0

53,256.75

46,954.38

106,600

3,222,365

3,404,324

3,253,940

-100 %

0

โครง ารขยายโอ าส าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ ารศึ ษาระดับชันประถม
ศึ ษา

0

0

0

100 %

740,400

โครง ารขยายโอ าส าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ ารศึ ษาระดับชันอนุบาล

0

0

0

100 %

275,400

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

121,400

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 32/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
ตรียมความพรอม ด็ อนวัย รียน( ด็
ล็ )ศนย์พัฒนา ด็ ล็

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

698,400

191,728

0

0

0 %

0

-โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา

19,851,712

20,787,777

17,970,100

-100 %

0

โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา (ประถมศึ ษา)

0

0

0

100 %

17,858,640

โครง ารอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลา รศนย์พัฒนา ด็ ล็ และผ ี่ยวของ

20,000

0

0

0 %

0

ฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพบุคลา รที่ ี่ยว
ของ ับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาล
มืองปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

40,000

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลา ร
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

20,000

23,285,805

24,192,101

21,224,040

30,000

129,919

135,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร
ที่ ี่ยวของ ับศนย์พัฒนา ด็ ล็ ในสัง ัด
ทศบาล มืองปราจีนบุรี

รวมค่าใช้สอย

19,632,840

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

-62.96 %

50,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

วัสดุงานบานงานครัว

50,000

69,974

คาอา าร สริม (นม)

4,782,199.18

5,875,261.14

7,885,300

-100 %

0

70,000

110,000

110,000

-54.55 %

50,000

0

0

500,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

4,932,199.18

6,185,154.14

8,715,300

8,269,200

รวมงบดาเนินงาน

28,271,260.93

30,424,209.52

30,045,940

28,023,440

0

100,000

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

100,000

0

0

รวมงบลงทุน

0

100,000

0

0

7,440,000

5,565,000

8,324,000

รวมเงินอุดหนุน

7,440,000

5,565,000

8,324,000

7,396,000

รวมงบเงินอุดหนุน

7,440,000

5,565,000

8,324,000

7,396,000

วัสดุคอมพิว ตอร์
วัสดุ ารศึ ษา

85,000 9,510.82 %

ปี 2565
8,169,200

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
ปรับปรุงย ระดับพืนและรัวบริ วณ นา
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ โรง รียน ทศบาล 4
(อุดมวิทย์สมใจ)

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนสวนราช าร
งินอุด นุนอา าร ลางวัน

-11.15 %

7,396,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 34/78

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2562

ปี 2563

106,808,105.93

110,886,573.52

112,609,090

1,762,983

1,782,861

1,757,500

-100 %

0

0

0

0

100 %

930,000

0

80,000

0

0 %

0

3,208,289

3,115,068

3,548,500

-100 %

0

0

0

0

100 %

4,434,240

รวมค่าใช้สอย

4,971,272

4,977,929

5,306,000

5,364,240

รวมงบดาเนินงาน

4,971,272

4,977,929

5,306,000

5,364,240

รวมงานระดับมัธยมศึกษา

4,971,272

4,977,929

5,306,000

5,364,240

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565
114,377,410

งานระดับมัธยมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารขยายโอ าส าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ ารศึ ษาระดับชันมัธยม
ศึ ษา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารพัฒนาแอปพลิ คชั่น สริม าร รียน
รพืนฐานวิชาคณิตศาสตร์โรง รียนในสัง ัด
ทศบาล มืองปราจีนบุรี
โครง ารสนับสนุนคาใชจาย ารบริ าร
สถานศึ ษา
สนับสนุนคาใชจาย ารบริ ารสถานศึ ษา

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 35/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง

180,000

180,000

180,000

0 %

180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

180,000

180,000

180,000

180,000

รวมงบบุคลากร

180,000

180,000

180,000

180,000

693,650

498,000

540,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

270,000

คาใชจายใน ารพัฒนาครสอน ด็ ดอย
โอ าส จานวน 1 คน

0

0

8,000

-100 %

0

คาพัฒนาครอาสา

0

0

0

100 %

6,000

186,456

21,950

0

0 %

0

0

0

0

100 %

40,000

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารจัด ารศึ ษาแ ด็ ดอยโอ าสใน
ขต ทศบาล
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-โครง ารอบรมสัมมนา ชิงปฏิบัติ าร
ศั ยภาพมนุษย์
อบรมสัมมนา ชิงปฏิบัติ ารพัฒนาศั ยภาพ
มนุษย์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

4,300

20,000

0

884,406

539,950

548,000

วัสดุสานั งาน

37,983

60,000

58,000

-86.21 %

8,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

45,000

60,000

58,000

-86.21 %

8,000

8,000

8,000

8,000

25 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

90,983

128,000

124,000

26,000

รวมงบดาเนินงาน

975,389

667,950

672,000

352,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

1,155,389

847,950

852,000

532,000

รวมแผนงานการศึกษา

116,886,756.35

120,077,873.89

122,848,040

124,420,710

2,435,230

2,650,931

3,347,500

7.17 %

3,587,550

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

33,406

40,838

97,200

0 %

97,200

งินประจาตาแ นง

99,922

112,838

169,200

0 %

169,200

262,098

296,040

411,200

13 %

464,640

รวมค่าใช้สอย

100 %

ปี 2565
10,000
326,000

ค่าวัสดุ

วัสดุ ารศึ ษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนั งานจาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
15.68 %

ปี 2565

29,314

22,800

27,800

32,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,859,970

3,123,447

4,052,900

4,350,750

รวมงบบุคลากร

2,859,970

3,123,447

4,052,900

4,350,750

0

12,000

72,000

0 %

72,000

0

0

0

100 %

9,000

18,528

7,500

9,000

-100 %

0

18,528

19,500

81,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

25,386.34

23,068.06

50,000

-100 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

25,000

91,411

23,199.2

27,500

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คา ชาบาน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

81,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

0

100 %

25,000

36,369.08

39,250.58

100,000

-70 %

30,000

153,166.42

85,517.84

177,500

79,734

79,866

60,000

0 %

60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

9,975

9,435

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

14,981

14,950

10,000

0 %

10,000

9,900

19,448

10,000

0 %

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

20,000

-50 %

10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

52,009.55

36,533.77

48,840

2.38 %

50,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

59,760

105,160

60,000

-16.67 %

50,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

10,000

0

0

100 %

5,000

236,359.55

265,392.77

218,840

คานาประปา คานาบาดาล

13,189.69

8,011.27

22,000

-54.55 %

10,000

คาบริ ารโทรศัพท์

21,311.51

20,290.32

21,000

-4.76 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

34,501.2

28,301.59

43,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

442,555.17

398,712.2

520,340

396,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

80,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

205,000

ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอีสานั งานพนั พิง ลาง

0

0

5,500

-100 %

0

าอีสานั งานพนังพิง ลาง

0

0

6,000

-100 %

0

32,300

0

0

0 %

0

48,500

0

0

0 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์โนตบุค สา รับงาน
ประมวลผล

0

0

22,000

-100 %

0

ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว)

0

0

34,000

-100 %

0

2,800

0

0

0 %

0

0

0

2,000

-100 %

0

83,600

0

69,500

ครื่องปรับอา าศ แบบแย สวน
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจั รยานยนต์
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์

อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

83,600

0

69,500

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

3,386,125.17

3,522,159.2

4,642,740

4,746,750

1,948,200

2,198,207

1,989,530

11.66 %

2,221,530

30,000

30,000

30,000

0 %

30,000

งินประจาตาแ นง

102,000

102,000

102,000

-8.82 %

93,000

คาตอบแทนพนั งานจาง

139,560

145,200

227,010

103.36 %

461,640

19,860

14,220

25,220

25.38 %

31,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,239,620

2,489,627

2,373,760

2,837,790

รวมงบบุคลากร

2,239,620

2,489,627

2,373,760

2,837,790

7,600

4,200

15,000

-66.67 %

5,000

0

0

0

100 %

4,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2565

2,600

0

4,200

0

10,200

4,200

19,200

4,488

3,150

25,000

-60 %

10,000

0

0

0

100 %

9,000

1,280

0

20,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

10,000

50,000

50,000

0

0 %

0

9,200

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารสารวจขอมลจานวนสัตว์และขึน
ทะ บียนสัตว์ตามโครง ารสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจา โรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จา
นองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์
อัครราช ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
โครง ารป้อง ันควบคุมโรคพิษสุนัขบาและ
ลดประชา รสุนัข
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นา : 42/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

45,000

-100 %

0

โครง ารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สม ด็จพระ จานองนาง
ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0

0

0

100 %

45,000

20,000

0

0

0 %

0

22,862.22

65,014.76

30,000

0 %

30,000

98,630.22

118,164.76

120,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

5,280

3,200

10,000

0 %

10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

93,929.4

70,865.6

77,340

3.44 %

80,000

87,500

149,550

120,000

-16.67 %

100,000

โครง ารสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จาล ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช ุมารี
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

104,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
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นา : 43/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2565

16,000

25,180

20,000

20,000

รวมค่าวัสดุ

202,709.4

248,795.6

227,340

210,000

รวมงบดาเนินงาน

311,539.62

371,160.36

366,540

323,200

0

0

2,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

2,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

2,000

0

โครง ารอุด นุนสา รับดา นินงานตามแนว
ทางโครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข

340,000

340,000

340,000

-100 %

0

0

0

0

100 %

340,000

รวมเงินอุดหนุน

340,000

340,000

340,000

340,000

รวมงบเงินอุดหนุน

340,000

340,000

340,000

340,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2,891,159.62

3,200,787.36

3,082,300

3,500,990

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค์ รประชาชน

อุด นุนสา รับดา นินงานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริดานสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 44/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

104,000

0

0

104,000

120,000

0

0

120,000

0

0

วัสดุสานั งาน

5,000

5,000

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

5,000

5,000

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

10,000

10,000

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

130,000

10,000

114,000

10,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

130,000

10,000

114,000

10,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

6,407,284.79

6,732,946.56

7,839,040

8,257,740

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รวมค่าใช้สอย

0 %

0
0

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 45/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,700,588.99

1,448,430

4,136,920

-100 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

39,200

16,800

77,200

-100 %

0

งินประจาตาแ นง

75,200

52,800

163,200

-100 %

0

คาจางล จางประจา

0

0

1,799,780

-100 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา

0

0

72,900

-100 %

0

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

4,108,540

-100 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

402,180

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,814,988.99

1,518,030

10,760,720

0

รวมงบบุคลากร

1,814,988.99

1,518,030

10,760,720

0

0

0

232,115

-100 %

0

3,200

800

86,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 46/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

43,900

49,200

72,600

47,100

50,000

390,715

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

3,000

-100 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

968.35

5,968.35

0

0 %

0

0

89,000

63,000

-100 %

0

50,820

66,150

67,000

-100 %

0

51,788.35

161,118.35

133,000

336,501

515,078

209,873

-100 %

0

3,820

5,000

5,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

3,200

10,000

-100 %

0

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

68,070.2

32,432.8

28,500

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

2,500

-100 %

0

รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุงานบานงานครัว

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 47/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุคอมพิว ตอร์

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

34,900

59,980

30,000

443,291.2

615,690.8

285,873

1,668.08

1,387.55

2,000

-100 %

0

11,556

9,709.53

10,000

-100 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

13,224.08

11,097.08

12,000

0

รวมงบดาเนินงาน

555,403.63

837,906.23

821,588.34

0

0

4,400

0

0 %

0

0

0

24,200

-100 %

0

ฉา พาร์ทิชั่นทึบพรอม ระจ ขัดลายและ
อุป รณ์

0

0

34,000

-100 %

0

ชุดโซฟา

0

0

17,600

-100 %

0

0

0

33,000

-100 %

0

0

12,000

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
าอีสานั งานพนั พิง ลาง
าอีสานั งานพนั พิง ลาง

ต ล็ 2 บานประต (มอ .)
โตะทางาน ล็ พรอม ระจ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 48/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โตะทางาน ล็ พรอม ระจ
0

0

18,000

-100 %

0

โตะวางคอมพิว ตอร์

0

0

4,000

-100 %

0

โตะ มบชา ( ม 9)

0

44,000

0

0 %

0

0

0

60,000

-100 %

0

0

60,000

0

0 %

0

0

17,000

0

0 %

0

0

15,000

0

0 %

0

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
- ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอย วา 19 นิว)

- ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา
19 นิว)
- ครื่องคอมพิว ตอร์สา รับงานสานั งาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอย วา 19 นิว)
- ครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer)

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 49/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
- ครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตังถัง มึ พิมพ์
(Ink Tank Printer)

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

0

0

15,000

-100 %

0

0

25,000

0

0 %

0

0

7,500

0

0 %

0

0

0

5,000

-100 %

0

2,100

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

2,100

184,900

210,800

0

รวมงบลงทุน

2,100

184,900

210,800

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,372,492.62

2,540,836.23

11,793,108.34

0

1,280,760

1,093,041

0

0 %

0

42,000

42,000

0

0 %

0

- ครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ สี สา รับ
ระดาษA3
- ครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
- ครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 50/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาจางล จางประจา

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

2,205,840

1,801,800

0

0 %

0

0

7,560

0

0 %

0

2,789,398

3,049,855

0

0 %

0

257,016

295,922

0

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

6,575,014

6,290,178

0

0

รวมงบบุคลากร

6,575,014

6,290,178

0

0

73,600

72,000

0

0 %

0

12,150

13,970

0

0 %

0

85,750

85,970

0

13,453.93

279,176.51

644,640

-100 %

0

6,260

2,860

0

0 %

0

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จางประจา
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 51/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

470,660

383,360

434,600

490,373.93

665,396.51

1,079,240

545,308

806,769.72

1,110,000

-100 %

0

0

1,000

6,000

-100 %

0

731,047.85

418,626.1

300,000

-100 %

0

วัสดุยานพา นะและขนสง

54,160

34,210

68,000

-100 %

0

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

374,431.4

149,453.88

226,400

-100 %

0

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

1,000

-100 %

0

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

25,000

-100 %

0

วัสดุสารวจ

0

8,000

8,000

-100 %

0

1,704,947.25

1,418,059.7

1,744,400

16,082.53

24,022.24

35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

16,082.53

24,022.24

35,000

0

รวมงบดาเนินงาน

2,297,153.71

2,193,448.45

2,858,640

0

รวมค่าใช้สอย

-100 %

ปี 2565
0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

รวมค่าวัสดุ

0

ค่าสาธารณูปโภค
คานาประปา คานาบาดาล

-100 %

0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 52/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ อสราง
ครื่องส ัดคอน รีต

0

0

23,000

-100 %

0

นั่งราน ล็

0

30,000

0

0 %

0

0

30,000

23,000

คาชด ชยคางาน อสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา k)

0

0

100,000

-100 %

0

ปรับปรุงถนนแจงพัฒนา ชื่อมสฤษฎ์ยุทธ
ศิลป์

0

0

1,475,000

-100 %

0

ปรับปรุง สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
คอน รีต ถนนแจงพัฒนา(จา แย
ทศบาล-ทางแย ไปวัดแจง)

0

0

3,608,000

-100 %

0

ปรับปรุง สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
คอน รีตถนนแ วพิจิตร

0

0

6,532,000

-100 %

0

0

2,670,000

0

0 %

0

0

2,670,000

11,715,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
โครง ารขุดซอมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
คอน รีตถนนปราจีนตคาม
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 53/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

รวมงบลงทุน

0

2,700,000

11,738,000

0

รวมงานไฟฟ้าและประปา

8,872,167.71

11,183,626.45

14,596,640

0

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

352,740

372,780

0

100 %

416,160

คาจางล จางประจา

238,560

250,140

0

100 %

267,450

คาตอบแทนพนั งานจาง

540,000

540,000

0

100 %

540,000

60,000

60,000

0

100 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,191,300

1,222,920

0

1,283,610

รวมงบบุคลากร

1,191,300

1,222,920

0

1,283,610

2,800

5,600

0

100 %

10,000

25,000

25,000

0

0 %

0

27,800

30,600

0

1,011,970.42

1,039,986.42

1,221,600

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

จาง มาที่มีลั ษณะ ารจางทา

0

0

0

100 %

36,800

จาง มาบริ ารบุคคลภายนอ

0

0

0

100 %

831,600

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

10,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

0

700

0

0 %

0

17,450

14,505.35

40,000

0 %

40,000

1,029,420.42

1,055,191.77

1,261,600

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

2,996

3,000

0 %

3,000

วัสดุ อสราง

0

84,952.75

60,000

0 %

60,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

7,800

8,000

0 %

8,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

153,229.9

87,720.75

91,800

6.37 %

97,650

52,300

191,831

188,500

0.8 %

190,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

2,880

0

100 %

3,000

วัสดุสารวจ

0

4,922

0

100 %

3,000

205,529.9

383,102.5

361,300

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

918,400

ค่าวัสดุ

วัสดุ าร ษตร

รวมค่าวัสดุ

374,650
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คานาประปา คานาบาดาล

2,311.2

47,426.55

80,000

0 %

80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

2,311.2

47,426.55

80,000

80,000

รวมงบดาเนินงาน

1,265,061.52

1,516,320.82

1,702,900

1,383,050

0

0

0

100 %

197,950

35,000

0

0

0 %

0

ครื่องตัด ญาแบบขอแข็ง

0

0

47,500

-100 %

0

ครื่องตัด ญาแบบลอจั รยาน

0

0

24,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

35,000

0

71,500

197,950

รวมงบลงทุน

35,000

0

71,500

197,950

รวมงานสวนสาธารณะ

2,491,361.52

2,739,240.82

1,774,400

2,864,610

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซือรถดัม ปอร์
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
ครื่องตัดพุมไม
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

595,500

431,899.9

0

100 %

699,600

3,297,823

3,447,358

3,726,680

19.75 %

4,462,610

338,023

368,434

396,000

0 %

396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

4,231,346

4,247,691.9

4,122,680

5,558,210

รวมงบบุคลากร

4,231,346

4,247,691.9

4,122,680

5,558,210

0

0

64,800

8.02 %

70,000

450,900

486,800

727,600

-24.41 %

550,000

450,900

486,800

792,400

6,935,271.48

7,867,860.3

7,906,800

-100 %

0

คาจาง มาตรวจสอบคุณภาพนา อา าศ
บอขยะ

0

0

0

100 %

70,000

คาจาง มาติดตังไฟฟ้า พื่อใชในราช าร

0

0

0

100 %

18,000

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
รวมค่าตอบแทน

620,000

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

คาจาง มาทาความสะอาดตลาดสด ถนน
และทาง ทา

0

0

0

100 %

7,071,800

คาจาง มาทาความสะอาดอาคารศนย์
บริ ารสาธารณสุข

0

0

0

100 %

144,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ ป็น ารจางทา

0

0

0

100 %

17,640

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ จาง มา
รปภ.

0

0

0

100 %

752,400

100,000

40,000

0

0 %

0

34,000

0

0

0 %

0

โครง ารจัด ารขยะดวย ลั 3 Rs

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารจัด ารขยะดวย ลั 3 RS

44,960

30,000

0

0 %

0

120,000

0

0

0 %

0

โครง ารฝึ อบรม ารซอมแผน ผชิญ ตุ
ารป้อง ันและระงับอัคคีภัยในศนย์ าจัด
ขยะมลฝอย ทศบาล มืองปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

40,000

โครง ารรณรงค์พัฒนารั ษาสิ่งแวดลอม
ฉลิมพระ ียรติ

0

30,000

15,000

-100 %

0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครง ารรั ชุมชนรั ษ์สิ่งแวดลอม
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

โครง ารปล ตนไม ป็นแนวบังลมรอบพืนที่
ศนย์ าจัดขยะมลฝอย ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

โครง ารรณรงค์พัฒนารั ษาสิ่งแวดลอม
ฉลิมพระ ียรติ

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารรั ชุมชนรั ษ์สิ่งแวดลอม

0

0

0

100 %

50,000

1,068,723.11

1,596,929.57

1,198,285

-58.27 %

500,000

8,302,954.59

9,564,789.87

9,120,085

5,645

30,680

20,000

100 %

40,000

264,560

196,750

200,000

0 %

200,000

546,276.8

714,295

714,000

-29.97 %

500,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

212,988

272,823

310,000

16.13 %

360,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

2,653,869.2

2,231,688.92

3,200,000

-31.25 %

2,200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์

98,450

199,585

40,000

800 %

360,000

วัสดุ าร ษตร

19,980

0

17,000

-41.18 %

10,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

99,330

99,600

80,000

6.25 %

85,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

29,555

29,740

28,800

-100 %

0

0

9,078

5,000

0 %

5,000

3,930,654

3,784,239.92

4,614,800

38,132.45

56,337.64

32,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

8,723,840

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุ อสราง

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

3,760,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-6.25 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
คานาประปา คานาบาดาล

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
-76 %

ปี 2565

24,748.03

5,040.85

25,000

6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

62,880.48

61,378.49

57,000

36,000

รวมงบดาเนินงาน

12,747,389.07

13,897,208.28

14,584,285

13,139,840

0

12,000

0

0 %

0

0

400,000

0

0 %

0

0

0

4,800,000

-100 %

0

0

0

2,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

412,000

4,802,000

0

รวมงบลงทุน

0

412,000

4,802,000

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

16,978,735.07

18,556,900.18

23,508,965

18,698,050

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

30,714,756.92

35,020,603.68

51,673,113.34

21,562,660

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
ครื่องบันทึ ขอมล าร ดินทางของรถ
ถังคอน ทน นอร์บรรทุ ขยะ
ครุภัณฑ์ อสราง
รถขุดตีนตะขาบ
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

1,839,660

1,704,740

2,196,600

-6.48 %

2,054,220

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

81,540

71,160

67,200

-13.69 %

58,000

งินประจาตาแ นง

85,200

85,200

103,200

0 %

103,200

192,960

200,760

208,860

3.99 %

217,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,199,360

2,061,860

2,575,860

2,432,620

รวมงบบุคลากร

2,199,360

2,061,860

2,575,860

2,432,620

0

3,600

5,000

0 %

5,000

0

0

0

100 %

10,000

23,535

14,950

22,700

-100 %

0

23,535

18,550

27,700

คาตอบแทนพนั งานจาง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

15,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

8,077.63

5,933.63

10,000

-100 %

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

10,000

- โครง ารชุมชน ขมแข็ง อาชนะยา สพติด
อยางยั่งยืนแบบบรณา าร

41,330

0

20,000

-100 %

0

โครง ารฝึ อบรมภมิคุม ันสายใยในครอบ
ครัว

24,240

0

0

0 %

0

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

30,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในและ
นอ ราชอาณาจั ร

984

20,744

30,000

-100 %

0

23,805

0

0

0 %

0

โครง ารจัดทาแผนชุมชน พื่อสรางความ
ปรองดองสมานฉันท์

8,002

0

0

0 %

0

โครง ารชุมชน ขมแข็ง อาชนะยา สพติด
อยางยั่งยืนแบบบรณา าร

0

0

0

100 %

22,400

โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ า ารตัง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

0

0

0

100 %

30,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครง าร ารป้อง ันและแ ไขปัญ า ารตัง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
โครง ารผสงวัย ใจ าย ป็นสุข

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

19,990

0

0

0 %

0

โครง ารฝึ อบรมภมิคุม ันสายใยในครอบ
ครัว

0

0

0

100 %

25,000

โครง ารฝึ อบรมและทัศนศึ ษาดงาน พื่อ
พัฒนาศั ยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ขต มืองและอาสาสมัครจิตอาสา

0

0

410,000

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบทบาทสตรี

16,600

0

30,000

-100 %

0

โครง ารพัฒนาศั ยภาพบทบาทสตรี

0

0

0

100 %

30,000

โครง ารอบรมพัฒนาอาชีพ

0

0

0

100 %

25,000

โครง ารอบรมพัฒนาอาชีพ

19,015

0

25,000

-100 %

0

โครง ารอบรมและทัศนศึ ษาดงานของ
คณะ รรม ารชุมชน

98,584

0

0

0 %

0

โครง ารอบรมและทัศนศึ ษาดงานคณะ
รรม ารชุมชน

0

0

250,000

-100 %

0

32,510

8,630

50,000

0 %

50,000

293,137.63

35,307.63

825,000

35,795

44,092

45,000

0 %

45,000

3,490

3,495

3,500

14.29 %

4,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

16,850

6,802

20,000

0 %

20,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

11,339.65

11,602.9

21,600

-7.41 %

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

222,400

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
วัสดุงานบานงานครัว
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นา : 63/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

360

350

15,000

-33.33 %

10,000

49,670

47,820

50,000

0 %

50,000

117,504.65

114,161.9

155,100

16,692

16,692

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

16,692

16,692

20,000

17,000

รวมงบดาเนินงาน

450,869.28

184,711.53

1,027,800

403,400

10,000

0

0

0 %

0

2,100

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

12,100

0

0

0

รวมงบลงทุน

12,100

0

0

0

วัสดุคอมพิว ตอร์
รวมค่าวัสดุ

149,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

-15 %

17,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
โตะทางาน ล็ พรอม าอี
ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
อุป รณ์อานบัตรแบบอ น ประสงค์
(Smart Card Reader)
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
โครง ารสราง ลั ประ ันรายไดใ แ ผสง
อายุ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2562 และป
งบประมาณ พ.ศ.2563 พิ่ม ติม

0

0

11,600

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

11,600

0

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

11,600

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

2,662,329.28

2,246,571.53

3,615,260

2,836,020

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2,662,329.28

2,246,571.53

3,615,260

2,836,020

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

182,920

233.92 %

610,800

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

182,920

628,800

รวมงบบุคลากร

0

0

182,920

628,800

-100 %

0

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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นา : 65/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
-คาใชจายใน ารรณรงค์ป้อง ันยา สพติด
ในสถานศึ ษา

108,000

108,000

111,000

-100 %

0

โครง ารสง สริมพัฒนา ีฬาและ
นันทนา าร

0

0

0

100 %

300,000

-โครง ารสง สริมพัฒนา ีฬาและ
นันทนา าร

726,296

569,570

0

0 %

0

0

49,430

0

100 %

50,000

834,296

727,000

111,000

วัสดุสานั งาน

0

5,000

5,000

0 %

5,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

5,000

5,000

0 %

5,000

รวมค่าวัสดุ

0

10,000

10,000

10,000

รวมงบดาเนินงาน

834,296

737,000

121,000

360,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

350,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ ีฬา
ครื่องออ าลัง าย ลางแจง

893,900

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

893,900

0

0

0

รวมงบลงทุน

893,900

0

0

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

1,728,196

737,000

303,920

988,800

429,180

481,370

655,920

-23.62 %

501,000

18,000

18,000

18,000

-50 %

9,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

447,180

499,370

673,920

510,000

รวมงบบุคลากร

447,180

499,370

673,920

510,000

19,840

0

0

0 %

0

0

0

0

100 %

100,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
- โครง ารประ วดมารยาทไทย
โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 67/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

-โครง ารจัดงานประ พณีลอย ระทง

483,325.93

460,000

45,000

-100 %

0

-โครง ารจัดงานประ พณีวันขึนปใ ม

203,580.75

192,714.22

150,000

-100 %

0

โครง ารจัดงานประ พณีสง รานต์

0

0

0

100 %

200,000

-โครง ารจัดงานประ พณีสง รานต์

299,612

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานวัน ขาพรรษา

0

0

0

100 %

20,000

-โครง ารจัดงานวัน ขาพรรษา

29,370

0

0

0 %

0

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

0

0

0

100 %

200,000

โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

189,590

197,600

0

0 %

0

โครง ารประ วดมารยาทไทย

0

0

0

100 %

20,000

โครง ารประ วดสวดมนต์ มสรร สริญพระ
รัตนตรัยทานองสรภัญญะ

0

0

0

100 %

20,000

-โครง ารประ วดสวดมนต์ มสรร สริญ
พระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ

20,000

0

0

0 %

0

-โครง ารฝึ อบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
ารแสดงไทย

20,000

0

0

0 %

0

โครง ารวันพอแ งชาติ

0

0

0

100 %

10,000

โครง ารวันแมแ งชาติ

0

0

0

100 %

10,000

จัดงานประ พณีวันขึนปใ ม

0

0

0

100 %

300,000

ฝึ อบรมนาฎศิลป์ไทยและศิลปะ ารแสดง
ไทย

0

0

0

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัน ฉลิมพระชนมพรรษา สม ด็จพระนาง
จาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี

0

0

0

100 %

30,000

วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม ด็จ
พระปร มนทรรามาธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลง รณพระวชิร ลา จาอย ัว

0

0

0

100 %

30,000

1,265,318.68

850,314.22

195,000

154,594

115,000

15,000

0 %

15,000

วัสดุงานบานงานครัว

15,000

14,990

15,000

0 %

15,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

15,000

45,000

15,000

0 %

15,000

รวมค่าวัสดุ

184,594

174,990

45,000

45,000

รวมงบดาเนินงาน

1,449,912.68

1,025,304.22

240,000

1,005,000

290,000

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

290,000

0

0

0

รวมงบลงทุน

290,000

0

0

0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2,187,092.68

1,524,674.22

913,920

1,515,000

รวมค่าใช้สอย

960,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานั งาน
ซุม ฉลิมพระ ียรติ จานวน 1 ซุม

0 %

0

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

3,915,288.68

2,261,674.22

1,217,840

2,503,800

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

2,161,320

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งานสวน
ทองถิ่น

0

0

0

100 %

91,200

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

121,200

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

169,110

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

2,542,830

รวมงบบุคลากร

0

0

0

2,542,830

คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน์แ
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

200,000

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

36,400

0

0

0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
รวมค่าตอบแทน

246,400
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

10,000

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

100 %

70,000

0

0

0

วัสดุสานั งาน

0

0

0

100 %

250,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

10,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

39,700

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

2,500

วัสดุคอมพิว ตอร์

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

0

0

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

110,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

337,200

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทรศัพท์

100 %

5,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:20

นา : 71/78

รายจ่ายจริง
ปี 2562
คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2565

0

0

0

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

15,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

708,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

3,251,430

งิน ดือนขาราช าร รือพนั งานสวนทองถิ่น

0

0

0

100 %

2,120,940

งินประจาตาแ นง

0

0

0

100 %

33,000

คาจางล จางประจา

0

0

0

100 %

1,640,670

คาตอบแทนพนั งานจาง

0

0

0

100 %

3,622,340

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

0

0

0

100 %

405,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

7,822,330

รวมงบบุคลากร

0

0

0

7,822,330

0

0

0

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

0

0

0

0

0

0

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

0

0

0

100 %

200,000

คาจาง มาบริ ารบุคคลภายนอ

0

0

0

100 %

291,600

คาติดตังไฟฟ้า พื่อใชในราช าร

0

0

0

100 %

200,000

คาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร

0

0

0

100 %

30,000

คาใชจายใน ารวางและปรับปรุงผัง มือง
รวม

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

100 %

1,200,000

0

0

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

100 %

500,000

วัสดุงานบานงานครัว

0

0

0

100 %

5,000

รวมค่าตอบแทน

100 %

25,400
75,400

ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,021,600

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

วัสดุ อสราง

0

0

0

100 %

400,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

0

0

0

100 %

40,000

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

0

0

0

100 %

278,800

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

0

0

0

100 %

1,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

0

0

0

100 %

5,000

วัสดุสารวจ

0

0

0

100 %

8,000

วัสดุจราจร

0

0

0

100 %

20,000

0

0

0

0

0

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

3,374,800

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

1,257,800

ค่าสาธารณูปโภค
คานาประปา คานาบาดาล

100 %

20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
จัดซือรถบรรทุ ดี ซล ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
รวมค่าครุภัณฑ์

100 %

1,980,000
1,980,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อสรางสิ่งสาธารณป าร
อสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบาย
นา,บอพั และรางวี ซอยวาสนาแย ขวา

0

0

0

100 %

663,000

อสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายนา
บอพั และรางวี 1 ฝั่ง (ซอย ลังศนย์โตโย
ตาถึงถนนสุวินทวงศ์)

0

0

0

100 %

649,000

จัดทาซุมป้าย ทศบาล มืองปราจีนบุรี
บริ วณริม ขื่อน(ขางศาลพระ ลั มือง)

0

0

0

100 %

300,000

ตี สนจราจรถนนภายใน ขต ทศบาลฯ

0

0

0

100 %

1,767,800

ปรับปรุง าะ ลางถนน ทศบาลดาริ
(บริ วณ นาสถานีตารวจ)

0

0

0

100 %

100,000

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนตคาม ซอย
25

0

0

0

100 %

820,000

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนอนุสรณ์
ซอย 10/1

0

0

0

100 %

319,000

ปรับปรุงถนน คสล. ทาง ขาสวนปราจีนวนา
รมย์

0

0

0

100 %

603,000

ปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายนา
ถนนปราจีนอนุสรณ์ซอย 1

0

0

0

100 %

1,887,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อสราง
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ปรับปรุงย ระดับถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายนา ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 1
(บริ วณดาน ลังวัด ลวงปรีชา ุล)

0

0

0

100 %

778,000

สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ คอน รีตถนน
ลังโรง รียนอนุบาลปราจีนบุรี

0

0

0

100 %

1,019,000

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

9,005,800

รวมงบลงทุน

0

0

0

10,985,800

รวมงานก่อสร้าง

0

0

0

22,182,930

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

25,434,360

2,570

2,750

0

2,570

2,750

0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

34,785

20,050

35,000

-42.86 %

20,000

วัสดุ อสราง

19,990

69,730

80,000

-50 %

40,000

54,775

89,780

115,000

คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชด ชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

100 %

10,000
10,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

60,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

104,354.44

88,371.32

100,000

0 %

100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

104,354.44

88,371.32

100,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

161,699.44

180,901.32

215,000

170,000

0

0

2,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

2,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

2,000

0

รวมงานตลาดสด

161,699.44

180,901.32

217,000

170,000

313,680

293,589

329,400

2.69 %

338,260

12,000

8,967

12,000

0 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

325,680

302,556

341,400

350,260

รวมงบบุคลากร

325,680

302,556

341,400

350,260

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-100 %

0

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
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ปี 2563
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งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรั ษาและซอมแซม

2,800

81,000

20,000

2,800

81,000

20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

8,735

9,980

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

58,635

39,135

10,000

0 %

10,000

วัสดุ อสราง

13,418

14,978

115,000

-86.96 %

15,000

0

0

0

100 %

10,000

8,500

4,980

5,000

0 %

5,000

89,288

69,073

140,000

คาไฟฟ้า

49,512.21

50,506.39

80,000

0 %

80,000

คานาประปา คานาบาดาล

11,495.28

6,969.98

30,000

-33.33 %

20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

61,007.49

57,476.37

110,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

153,095.49

207,549.37

270,000

190,000

22,000

0

0

รวมค่าใช้สอย

100 %

40,000
40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
วัสดุ ครื่องแตง าย
รวมค่าวัสดุ

50,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ าร ษตร
ครื่องสบนา มอ ตอร์ไฟฟ้า

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2562
ปัมนาอัตโนมัติ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

8,000

0

0

0 %

0

0

0

2,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

30,000

0

2,000

0

รวมงบลงทุน

30,000

0

2,000

0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

508,775.49

510,105.37

613,400

540,260

รวมแผนงานการพาณิชย์

670,474.93

691,006.69

830,400

710,260

รวมทุกแผนงาน

231,892,150.12

240,407,228.78

271,476,550

272,664,700

คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ. . 2565
เท บาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 272,664,700 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

41,207,390 บาท

รวม

41,207,390 บาท

รวม

41,207,390 บาท

จาน น

3,994,950 บาท

เพื่อจายเปนคาชาระ นี้เงินตน (ง ดที่ 8) ใ ับ านั งานเงินทุน
งเ ริม ิจ ารเท บาล ( . .ท.) เพื่อจัดซื้อรถดด ิ่งโ โคร และ
ฉีดลางทอระบายน้า เปนเงินจาน น 17,425,000 บาท า นด
ผอนชาระ 10 ป ตาม ัญญา เงินเลขที่ 1269/85/2556 ลง ัน
ที่ 17 มิถุนายน 2556 และ
เพื่อจายเปนคาชาระ นี้เงินตน ใ ับ านั งานเงินทุน งเ ริม
ิจ ารเท บาล ( . .ท.) เพื่อ รางอาคาร านั งานเท บาล
คาชาระดอ เบี้ย
จาน น

568,190 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงิน

เพื่อจายเปนคาชาระดอ เบี้ย (ง ดที่ 8) ใ ับ านั งานเงินทุน ง
เ ริม ิจ ารเท บาล ( . .ท.) เพื่อจัดซื้อรถดด ิ่งโ โคร และฉีด
ลางทอระบายน้า เปนเงินจาน น 17,425,000 บาท า นดผอน
ชาระ 10 ป ตาม ัญญา เงินเลขที่ 1269/85/2556 ลง ันที่ 17
มิถุนายน 2556 และ
เพื่อจายเปนคาชาระดอ เบี้ย ใ ับ านั งานเงินทุน งเ ริม
ิจ ารเท บาล ( . .ท.) เพื่อ รางอาคาร านั งานเท บาล
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เงิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จาน น

1,394,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุนประ ัน ังคมโดยตั้งจายในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางที่เท บาลจะตองจายใ แ พนั งานจางซึ่ง
เปนอัตราเงิน มทบ องทุนประ ัน ังคมตามระเบียบฯ และ
นัง ือ ั่ง ารดังนี้
-พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ. . 2533
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ด นที่ ุด ที่ มท
. 0809.5/ 9 ลง ันที่ 22 ม ราคม 2557 เรื่อง ารจายเบี้ย
ประ ัน ังคมของพนั งานจาง
- นัง ือ านั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ด นที่ ุดที่ มท
0809.5 / 81 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2557 เรื่อง ประ า .จ
., .ท. และ .อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ ไปเ ี่ย ับพนั งาน
จาง(ฉบับที่ 3)
เงิน มทบ องทุนเงินทดแทน
เพื่อจายเปนคา มทบเขา องทุนเงินทดแทน ใ แ านั งาน
ประ ัน ังคมจัง ัดปราจีนบุรี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
พนั งานจาง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ. .2561
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 4172 ลง ันที่ 24 ธัน าคม 2561 เรื่อง ารตั้งงบประมาณเงิน
มทบ องทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผ งอายุ

จาน น

22,087,200 บาท

จาน น

4,672,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผ งอายุ ที่ขึ้นทะเบียนตามประ า บัญชี
รายชื่อผ ิทธิรับเบี้ยยังชีพผ งอายุของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ประจาปงบประมาณ พ. . 2565 ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารจายเงิน
งเคราะ ์เพื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2548
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์ าร
จายเงินเบี้ยยังชีพผ งอายุขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565 ) ยุทธ า ตร์
ที่ 2 นาที่ 162 ลาดับที่ 3

เบี้ยยังชีพค ามพิ าร
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพค ามพิ าร ที่ขึ้นทะเบียนตามประ า
บัญชีรายชื่อผ ิทธิรับเบี้ยยังชีพค ามพิ าร ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ประจาปงบประมาณ พ. . 2565 ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์ าร
จายเงินเบี้ยค ามพิ ารใ คน
พิ ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2553
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์ าร
จายเบี้ย ค ามพิ ารใ คนพิ าร
ขององค์ รป ครอง นทองถิ่นฉบับที่ 2 พ. . 2559
- ตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0891.3/
3609 ลง ันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แน ทาง ารจายเบี้ย
ค ามพิ าร ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ลั เ ณฑ์
ารจายเบี้ยค ามพิ ารใ คนพิ ารขององค์ รป ครอง นทอง
ถิ่น พ. .2553 (ฉบับที่ 2) พ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565 ) ยุทธ า ตร์
ที่ 2 นาที่ 163 ลาดับที่ 4

นา : 4/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เบี้ยยังชีพผป่ ยเอด ์
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผป่ ยโรคเอด ์ ที่ขึ้นทะเบียนตาม
ประ า บัญชีรายชื่อผ ิทธิรับเบี้ยยังชีพผป่ ยโรคเอด ์ของ
เท บาลเมืองปราจีนบุรี ประจาปงบประมาณ พ. . 2565 ของ
เท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารจายเงิน
งเคราะ ์เพื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2548
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565 ) ยุทธ า ตร์
ที่ 2 นาที่ 162 ลาดับที่ 2

จาน น

120,000 บาท

นา : 5/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงิน ารองจาย
เพื่อจายเปนคาใชจายใน รณีที่มีค ามจาเปนตองจายเพื่อปฏิบัติ
นาที่ของเท บาล ที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไ รือตั้งไ แต
ไมพอจาย รือจาย รณีฉุ เฉิน รือจาเปนเรงด น รณีเ ิด
าธารณภัย รือบรรเทาปัญ าค ามเดือดรอนของประชาชน อัน
เ ิดจา าธารณภัยตาง ๆ เชน เพื่อจายเปนคาใชจาย รณีฉุ
เฉิน ที่มี าธารณภัยเ ิดขึ้น รือบรรเทาค ามเดือดรอนของ
ประชาชนเปน าร นร ม รือ รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน
ารเ ิด าธารณภัย รือคาด าจะเ ิด าธารณ
ภัย เชน อัคคีภัย าตภัย อุท ภัย ภัยแลง โรคระบาดใน
มนุ ย์ โรคระบาด ัต ์ โรคระบาด ัต ์น้า ารระบาดของ ัตร
พืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผล ระทบตอ าธารณชน ไม าเ ิด
จา ธรรมชาติ มีผทาใ เ ิดขึ้น อุบัติเ ตุ รือเ ตุอื่นใด ซึ่ง อใ
เ ิดอันตรายแ ชี ิต ราง ายของประชาชน รือค ามเ ีย ายแ
ทรัพย์ ินของประชาชน รือของรัฐ และใ มายค ามร มถึงภัย
ทางอา า และ าร อ ินา รรมด ย
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายเพื่อช ย
เ ลือประชาชนตามอานาจ นาที่ขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
พ. .2560 และที่แ ไขเพิ่มเติม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ 1179 ลง ันที่ 15 เม ายน 2563 เรื่อง าร
า นดราย ารในงบ ลาง ประเภท ารองจาย
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0313.4/ 667
ลง ันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง ารช ยเ ลือประชาชน รณีเ ิด
าธารณภัยขององค์ รป ครอง นทองถิ่น

จาน น

500,000 บาท

นา : 6/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

รายจายตามขอผ พัน
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร

จาน น

200,000 บาท

จาน น

177,300 บาท

จาน น

848,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด ารจราจร เชน ัญญาณไฟ
จราจร ามเ ลี่ยม ยุดตร จ ป้ายจราจร ระจ โคงจราจร ร ย
จราจร แผง ันจราจร ยางชะลอค ามเร็ รถ ารทา ีตีเ น ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และที่แ ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (2/1)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.2/ 3892 ลง ันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ารตั้งงบประมาณรายจายและเบิ จายเงิน
คาใชจายเ ี่ย ับ ารจัด ารจราจร
เงินคาบารุง มาคม ันนิบาตเท บาลแ งประเท ไทย
เพื่อจายเปนคาบารุง มาคม ันนิบาตเท บาลแ งประเท
ไทย รอยละ 1/6 ของรายไดจริง ไมร มเงินอุด นุน รือ เงิน
ของปที่ผานมา ตามขอบังคับ มาคม ันนิบาตเท บาลแ ง
ประเท ไทย พ. .2541 ขอ 16
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยรายจายขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่นเ ี่ย ับคาบารุง มาคม พ. .2555
เงินช ยคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.)
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือคาครองชีพผรับบานาญ (ช.ค.บ.) ตาม
อัตราที่ า นด
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินช ยคาครอง
ชีพผรับบานาญของขาราช าร นทองถิ่น พ. .2522 และที่แ ไข
เพิ่มเติม

นา : 7/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงินบาเ น็จล จางประจา

จาน น

2,300,000 บาท

จาน น

3,404,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินบาเ น็จใ ับล จางประจาของเท บาลที่เ ียณ
อายุราช าร รือออ จา ราช าร ที่มี ิทธิไดรับตาม ลั เ ณฑ์
และอัตราที่ า นด
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยบาเ น็จล จาง
ของ น ย ารบริ ารราช าร นทองถิ่น พ. . 2542 และที่แ ไข
เพิ่มเติม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ 896
ลง ันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง ารจายเงินบาเ น็จบานาญขา
ราช าร นทองถิ่นและบาเ น็จล จางประจา
เงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น ( .บ.ท.)
เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น ( .บ.ท.) ตาม ฎ ระทร งฉบับที่ 4 พ. . 2542 และ
ตามพระราชบัญญัติบาเ น็จบานาญขาราช าร นทองถิ่น พ.
.2500 โดยคาน ณ ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของรายรับ
ประจาป ตามงบประมาณรายจายทั่ ไป (ไมร มรายไดจา
พันธบัตรเงิน เงินจายขาดเงิน ะ มเงินที่มีผอุทิ ใ และเงินอุด
นุน)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบาเ น็จบานาญขาราช าร นทอง
ถิ่น พ. .2500
-ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินบาเ น็จบานาญขา
ราช าร นทองถิ่น พ. .2546

นา : 8/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงิน มทบ องทุน ั ดิ ารชุมชน

จาน น

50,000 บาท

จาน น

744,750 บาท

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุน ั ดิ ารชุมชน เท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ตาม ลั เ ณฑ์และอัตราที่ า นดตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารตั้งงบประมาณ
ขององค์ รป ครอง นทองถิ่นเพื่อ มทบ องทุน พ. . 2561
และที่แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. .2563
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2/ 4295 ลง
ันที่ 3 ิง าคม 2560 เรื่อง ารดาเนิน าร มทบ องทุน
ั ดิ ารชุมชน

เงิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ
เพื่อจายเปนเงิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ของเท บาล
เมืองปราจีนบุรี ตาม ลั เ ณฑ์และอัตราที่ า นดตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารตั้งงบประมาณ
ขององค์ รป ครอง นทองถิ่นเพื่อ มทบ องทุน พ. . 2561
และที่แ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. .2563
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 3230 ลง ันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่องแจงประ า คณะ
รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ าด ย ลั เ ณฑ์ าร
ดาเนินงานและบริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ
ทองถิ่น รือพื้นที่
เงินช ยพิเ
เงินช ยคาทา พขาราช าร/พนั งาน
เพื่อจายเปนเงินช ยพิเ คาทา พพนั งานเท บาล รณี
พนั งานเท บาลที่เ ียชี ิตในขณะปฎิบัติ นาที่ราช าร ตาม
ระเบียบฯ
- นัง ือ รมบัญชี ลาง ด นที่ ุด ที่ ค 0406.5/ 287 ลง ัน
ที่ 21 ิง าคม 2552 เรื่องซั ซอมค ามเขาใจเ ี่ย ับ ิทธิและ ิธี
ปฏิบัติใน ารขอรับเงินช ยพิเ รณีขาราช ารผรับบานาญและ
ล จางถึงแ ค ามตาย

นา : 9/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงินช ยคาทา พพนั งานจาง

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินช ยคาทา พพนั งานจาง รณีที่พนั งานจาง
เท บาล ที่เ ียชี ิตในขณะปฎิบัติ นาที่ราช าร ตามระเบียบฯ
- นัง ือ รมบัญชี ลาง ด นที่ ุด ที่ ค 0406.5/ 287 ลง ัน
ที่ 21 ิง าคม 2552 เรื่องซั ซอมค ามเขาใจเ ี่ย ับ ิทธิและ ิธี
ปฏิบัติใน ารขอรับเงินช ยพิเ รณีขาราช ารผรับบานาญและ
ล จางถึงแ ค ามตาย
เงินช ยคาทา พล จางประจา
จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินช ยพิเ คาทา พล จางประจา รณีที่ล จาง
ประจา ที่เ ียชี ิตในขณะปฎิบัติ นาที่ราช าร ตามระเบียบฯ
- นัง ือ รมบัญชี ลาง ด นที่ ุด ที่ ค 0406.5/ 287 ลง ัน
ที่ 21 ิง าคม 2552 เรื่องซั ซอมค ามเขาใจเ ี่ย ับ ิทธิและ ิธี
ปฏิบัติใน ารขอรับเงินช ยพิเ รณีขาราช ารผรับบานาญและ
ล จางถึงแ ค ามตาย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

20,557,420 บาท

งบบุคลากร

รวม

18,650,620 บาท

รวม

6,208,560 บาท

จาน น

1,429,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ คณะผบริ ารเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ประ อบด ย นาย เท มนตรี และรองนาย
เท มนตรี ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภา เท บาล มาชิ ภาเท บาล เลขานุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี และ ารจายคาเบี้ยประชุม
รรม าร ภาเท บาล (ฉบับที่ 2) พ. . 2557

นา : 10/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จาน น

351,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจาตาแ นง รายเดือนใ แ คณะ
ผบริ ารเท บาลเมืองปราจีนบุรี ประ อบด ย นาย
เท มนตรี และรองนาย เท มนตรี ตามระเบียบ ระทร ง
ม าดไทย าด ยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนาย เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภา
เท บาล รองประธาน ภา เท บาล มาชิ ภา
เท บาล เลขานุ ารนาย เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี
และ ารจายคาเบี้ยประชุม รรม าร ภาเท บาล (ฉบับที่ 2) พ.
. 2557
คาตอบแทนพิเ นาย /รองนาย
จาน น

351,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเ รายเดือนใ แ คณะผ
บริ าร เท บาลเมืองปราจีนบุรี ประ อบด ย นาย
เท มนตรี และรองนาย เท มนตรี ตามระเบียบ ระทร ง
ม าดไทย าด ยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนาย เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภา
เท บาล รองประธาน ภา เท บาล มาชิ ภา
เท บาล เลขานุ ารนาย เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรี
และ ารจายคาเบี้ยประชุม รรม าร ภาเท บาล (ฉบับที่ 2) พ.
. 2557
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุ าร/ที่ปรึ านาย เท มนตรี นาย
จาน น
องค์ ารบริ าร นตาบล
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน รายเดือนใ แ เลขานุ ารนาย
เท มนตรี และที่ปรึ านาย เท มนตรี ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภา เท บาล มาชิ ภาเท บาล เลขานุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรีและ ารจายคาเบี้ยประชุม
รรม าร ภาเท บาล (ฉบับที่ 2) พ. . 2557

513,000 บาท

นา : 11/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/เลขานุ าร ภา
จาน น
องค์ รป ครอง นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน รายเดือน ใ แ ประธาน ภา
เท บาล รองประธาน ภาเท บาลและ มาชิ ภาเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย
เท มนตรี รองนาย เท มนตรี ประธาน ภาเท บาล รอง
ประธาน ภา เท บาล มาชิ ภาเท บาล เลขานุ ารนาย
เท มนตรี ที่ปรึ านาย เท มนตรีและ ารจายคาเบี้ยประชุม
รรม าร ภาเท บาล (ฉบับที่ 2) พ. . 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 6,648,460.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 3,480,120.-บาท)

3,563,640 บาท

รวม

12,442,060 บาท

จาน น

10,128,580 บาท

นา : 12/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

360,600 บาท

จาน น

427,200 บาท

จาน น

1,438,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. .2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานเท บาล
ปฏิบัติงานใน ัง ัด านั ปลัดเท บาล และ อง ารเจา นาที่
ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา นราช าร (ฉบับ
ที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ ด นที่ ุด ที่มท
0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 293,400.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 67,200.-บาท)

เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทบริ าร และประเภท
อาน ย าร ใ แ ปลัดเท บาล รองปลัดเท บาล ั นา านั
ปลัดเท บาล ผอาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งาน
เท บาล ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน น
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 324,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 103,200.-บาท)
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 1,250,880.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 187,200.-บาท)

นา : 13/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จาน น

87,600 บาท

รวม

1,906,800 บาท

รวม

343,300 บาท

จาน น

140,000 บาท

จาน น

3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ใ แ คณะ รรม ารฯ ตามที่ ฎ มาย
า นด ไดแ คณะ รรม ารตามที่ ภาเท บาลแตงตั้ง ฯลฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางที่
ปฏิบัติงานใน ัง ัด านั ปลัดเท บาล ตามระเบียบ ระทร ง าร
คลัง าด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขา
ราช ารและล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง
ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555
( านั ปลัดเท บาล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัลเงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 80,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 60,000.-บาท)
คาเบี้ยประชุม

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น

นา : 14/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาเชาบาน

จาน น

72,000 บาท

จาน น

92,800 บาท

จาน น

25,000 บาท

รวม

773,500 บาท

จาน น

58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ที่มี ิทธิใน าร
เบิ จาย ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งาน
เท บาล และล จางประจา ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 79,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 13,800.-บาท)
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรผไดรับบานาญ
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ บุตรผไดรับ
บานาญ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
( อง ารเจา นาที่)

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางเ มาบริ ารรั าค ามปลอดภัย ถานที่ราช าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงานรั าค าม
ปลอดภัยของ ถานที่ราช าร
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น

นา : 15/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตางๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 40,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 40,000.-บาท)

จาน น

80,000 บาท

นา : 16/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

รายจายเ ี่ย ับ ารรับรองและพิธี าร

จาน น

50,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
เชน คาอา ารคาเครื่องดื่ม คาของข ัญ คาพิมพ์เอ าร คาใช
จายที่เ ี่ย เนื่องใน ารเลี้ยงรับรอง ร มทั้งคาบริ ารและคาใชจาย
อื่นๆ ซึ่งจาเปนตองจายที่เ ี่ย ับ ารรับรองเพื่อเปนคารับรอง ใน
ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิเท งานตร จงาน รือ
เยี่ยมชม รือทั น ึ าดงานและเจา นาที่ที่เ ี่ย ของซึ่งร มตอน
รับบุคคล รือคณะบุคคลโดยตั้งจายไมเ ินปละ 1% ของรายได
จริงของปงบประมาณที่ล งมาโดยไมร มเงินอุด นุนเฉพาะ ิจเงิน
เงินจายขาดเงิน ะ มและเงินที่มีผอุทิ ใ โดย ถือปฏิบัติตาม
นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 0766 เรื่องระเบียบ ระทร งม าดไทย
าด ยคาใชจายใน ีรบริ ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562 ลง ันที่ 6 ุมภาพันธ์ 2563 และ นัง ือที่มท 0808.4/
2381 ลง ันที่ 28 ร ฎาคม 2548
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ
รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ตามระเบียบฯ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทร งม าดไทย รือ
ารประชุมระ างองค์ รป ครอง นทองถิ่น ับองค์ รป ครอง
นทองถิ่น รือองค์ รป ครอง นทองถิ่น ับรัฐ ิ า ิจ รือ
เอ ชน ใ อยในดุลยพินิจของผบริ ารทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 0766 เรื่องระเบียบ ระทร งม าดไทย
าด ยคาใชจายใน ารบริ ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ
. . 2562 ลง ันที่ 5 ุมภาพันธ์ 2563
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาชดใชค ามเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน รณีเ ิดอุบัติเ ตุจา
เท บาล
เพื่อจายเปนคาชดใชค ามเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน รณีเ ิด
อุบัติเ ตุจา เท บาล ตามระเบียบฯ

นา : 17/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

130,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 100,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 30,000.-บาท)
คาใชจาย า รับ ารเลือ ตั้งของเท บาล
เพื่อจายเปนคาใชจาย า รับ ารเลือ ตั้งของเท บาล ร มถึงคา
ตอบแทน า รับคณะ รรม ารเลือ ตั้งเลือ ตั้ง/ น ยเลือ ตั้ง
ตามที่คณะ รรม าร ารเลือ ตั้ง า นด ( รณียุบ ภา รณีแทน
ตาแ นงที่ าง และ รณีคณะ รรม าร ารเลือ ตั้ง ั่งใ มี าร
เลือ ตั้งใ ม และ รณีอื่นๆ) อี ทั้ง ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์เ ี่ย
ับ ารเลือ ตั้ง ารใ ค ามรเ ี่ย ับ ฎ มาย ารเลือ ตั้งแ
ประชาชนใ ทราบถึง ิทธิและ นาที่ และ ารมี นร มทาง าร
เมืองใน ารเลือ ตั้ง มาชิ ภาผแทนรา ฎร และ มาชิ
ุฒิ ภา เพื่อ งเ ริม ารมี นร มของประชาชนใน ารพัฒนา
ทองถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระม า ัตริย์ทรงเปน
ประมุข ตลอดจนคา ั ดุอุป รณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จา
เปน ฯลฯ ที่เ ี่ย ของ ับ าร ดาเนิน ารเลือ ตั้ง
เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด น ที่ มท 0808.2/
3675 ลง ันที่ 6 ร ฎาคม 2561
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โครง ารจัดงาน ันเท บาล

จาน น

60,000 บาท

จาน น

190,000 บาท

รวม

620,000 บาท

จาน น

140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง ารจัดงาน ันเท บาล เชน คาจัด
ิจ รรมพิธีทาง า นา ทาบุญตั บาตร ถ ายภัตตา ารพระ คา
จัดนิทรร าร คาใชจายใน าร ัมมนาคารับรอง คาใชจายเ ี่ย
ับ ารจัด ถานที่ คาใชจายใน ารโฆ ณาประชา ัมพันธ์ คา
อา าร คาอา าร างและเครื่องดื่มคา ั ดุ คาใชจายอื่นๆ ที่จา
เปนและเ ี่ย ของใน ารจัดงานฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขาร ม ารแขง
ขันขององค์ รป ครอง นทองถิ่นพ. . 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) ยุทธ า ตร์
ที่ 3 นาที่ 113 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเท บาล)
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ คาบารุงรั า รือ
ซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยานพา นะอื่นๆ คาบารุง
รั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ รางตางๆ ในค ามรับผิดชอบ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 150,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 40,000.-บาท)
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 80,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 60,000.-บาท)
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ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

35,000 บาท

จาน น

35,000 บาท

ั ดุ อ ราง

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช ับ
รถยนต์รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 30,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 5,000.-บาท)
ั ดุงานบานงานครั
เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน ไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 30,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 5,000.-บาท)

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมลแบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ ง โปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
( านั ปลัดเท บาล จาน นเงิน 40,000.-บาท)
( อง ารเจา นาที่ จาน นเงิน 40,000.-บาท)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

170,000 บาท

คาไฟฟ้า

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ระแ ไฟฟ้าของ านั งานเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี และคาไฟฟ้าในค ามรับผิดชอบของ านั ปลัด
เท บาล ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ตามใบแจง นี้
คาบริ ารโทร ัพท์

จาน น

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์ใน ารติดตอ น ยงานตางๆ ตามใบแจง
นี้ขององค์ ารโทร ัพท์
คาบริ ารไปร ณีย์
จาน น

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริ ารไปร ณีย์ คาธนาณัติ คาซื้อด งตรา
ไปร ณียา ร คาเชาตไปร ณีย์ ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริ าร ื่อ าร และโทรคมนาคม คาบริ าร
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจง นี้
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

7,076,830 บาท

รวม

4,437,400 บาท

รวม

4,437,400 บาท

จาน น

3,486,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

67,200 บาท

เงินประจาตาแ นง

จาน น

103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ผมี
ิทธิ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทอง
ถิ่น ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

703,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า ด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม พ. . 2555
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งบดาเนินงาน

รวม

2,538,930 บาท

รวม

137,400 บาท

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม พ. . 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
คาเชาบาน
จาน น

49,200 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

เพื่อจายเปนคาเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ที่มี ิทธิใน าร
เบิ จาย ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา

จาน น

13,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจาแ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรผไดรับบานาญ
จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ผไดรับบานาญ ใ แ ผ
รับบานาญที่มี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

1,574,030 บาท

จาน น

650,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาล เชน คาจางที่
ปรึ า คาจางเ มาที่มีลั ณะจางทา คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คาใชจายใน าร
ดาเนินคดีตามคาพิพา า คาเย็บป นัง ือ รือเขาป
นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ของ องยุทธ า ตร์และงบประมาณ
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ
โครง ารประชา ัมพันธ์ ิจ รรมและ ารดาเนินงานของเท บาล
จาน น
เมืองปราจีนบุรี
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารโครง ารประชา
ัมพันธ์ ิจ รรมและ ารดาเนินงาน ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี เชน คา มนาคุณ ิทยา ร คาที่พั คาพา นะ คา
อา าร คาเครื่องดื่ม คา ั ดุคาจางเ มา คาออ แบบ จัดทา ีดี
ทั น์ คาพิมพ์เขาป เย็บเลม คาตอบแทน คา ั ดุอุป รณ์
ตางๆ อุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตองจายใน าร
ดาเนิน ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุประ งค์
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และ ที่แ ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและขอมลขา ารของราช าร พ.
.2540
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 7

140,030 บาท

200,000 บาท

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

นา : 24/121

โครง าร งเ ริม ารทองเที่ย เชิง ัฒนธรรมเท บาลเมืองปราจีนบุรี จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนิน ารโครง าร งเ ริม ารทอง
เที่ย เชิง ัฒนธรรมเท บาลเมืองปราจีนบุรี เชน คาอา าร าง
และเครื่องดื่ม คาอา ารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน ิทยา ร คา
ั ดุอุป รณ์ใน ารจัดทาโครง ารฝ อบรม คาจางทาเลม
เอ าร คาใชจายใน ารดาเนิน ารจัดทาราย าร รือ ีดีทั น์ าร
ทองเที่ย เชิง ัฒนธรรม ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เ ี่ย ของ ฯลฯ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ. .2562
- เปนไปตามระเบียบ มท. าด ยคาใชจายใน ารฝ อบรมและ
ารเขาฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
- เปนเปนตาม พรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (8)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 8
โครง ารอบรม พรบ.ขอมลขา าร 2540
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารอบรม พ.ร.บ. ขอมล
ขา าร 2540 จัดอบรม เชน คาอา าร างและเครื่องดื่ม คา
อา ารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน ิทยา ร คา ั ดุอุป รณ์ ใน
ารจัดทาโครง าร คาจางทาเลมเอ าร คาที่พั คา
พา นะ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตองจายใน ารดาเนิน
ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุประ งค์
- เปนไปตาม พรบ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) ประ อบตามมาตรา 53 (1)
- เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและขอมลขา ารของราช าร พ.
.2540
ม ด 1 ารเปิดเผยขอมลขา าร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 11

นา : 25/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

544,000 บาท

รวม

675,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์ รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ ในค ามรับผิดชอบของ องยุทธ า ตร์และงบประมาณ
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ
อยใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ ารแพทย์

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ าร
แพทย์ ตางๆ เชน แอล อฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเ ชภัณฑ์ ทราย
อะเบท น้ายาพน มอ ค ัน าจัดยุง นา า อนามัย ชุด
ป้อง ันเชื้อโรค ฯลฯ

นา : 26/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม เมาท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

152,500 บาท

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในค ามรับผิดชอบของ องยุทธ า ตร์และ
งบประมาณ ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาบริ ารโทร ัพท์
จาน น

2,500 บาท

คาไฟฟ้า

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน เพื่อใน ารติดตอ
น ยงานตางๆ ตามใบแจง นี้ขององค์ ารโทร ัพท์
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ ารอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตามใบแจง นี้
คาเชาพื้นที่เ ็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เ ี่ย ของ
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เ ็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เ ี่ย
ของ เชน ระบบ CLOUD HOSTING ฯลฯ ของเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

100,500 บาท

รวม

100,500 บาท

จาน น

88,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิ เตอร์ รืออิเล็ ทรอนิ ์
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิ เตอร์ า รับงานประม ลผล แบบที่ 1
(จอแ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ )
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิ เตอร์ า รับงานประม ลผล แบบที่ 1
(จอแ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ )

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

ราคา 22,000 บาท จาน น 4 เครื่อง
คุณลั ณะพื้นฐาน
- มี น ยประม ลผล ลาง (CPU) ไมนอย า 6 แ น
ลั (6 core) โดยมีค ามเร็ ัญญาณนาฬิ า พื้นฐานไมนอย
า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม ัญญาณนาฬิ าไดใน รณีที่
ตองใชค าม ามารถใน ารประม ลผล ง จาน น 1 น ย
- น ยประม ลผล ลาง (CPU) มี น ยค ามจา
แบบ Cache Memory ร มในระดับ (Level) เดีย ัน ขนาดไม
นอย า 9 MB
- มี น ยประม ลผลเพื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลั ณะอยางใด
อยาง นึ่ง รือดี า ดังนี้
1) เปนแผง งจรเพื่อแ ดงภาพแย จา แผง งจร ลั ที่มี น ย
ค ามจาขนาดไมนอย า 2 GB รือ
2) มี น ยประม ลผลเพื่อแ ดงภาพติดตั้งอยภายใน น ย
ประม ลผล ลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช
น ยค ามจา ลั ใน ารแ ดงภาพขนาดไมนอย า 2 GB รือ
3) มี น ยประม ลผลเพื่อแ ดงภาพที่มีค าม ามารถใน ารใช
น ยค ามจา ลั ใน าร
แ ดงภาพ ขนาดไมนอย า 2 GB
- มี น ยค ามจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี า มีขนาด
ไมนอย า 4 GB
- มี น ยจัดเ ็บขอมล ชนิด SATA รือ ดี า ขนาดค ามจุไม
นอย า 1 TB รือชนิด Solid State Drive ขนาดค ามจุไมนอย
า 250 GB จาน น 1 น ย
- มีDVD-RW รือดี า จาน น 1 น ย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี า จาน น ไมนอย า 1
ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี า ไมนอย
า 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอย า 19 นิ้ จาน น 1 น ย
เปนไปตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ์และระบบคอมพิ เตอร์ ของ ระทร งดิจิทัลเพื่อเ ร ฐ ิจ
และ ังคม

นา : 27/121

นา : 28/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ขา ดา
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ขา
ดา ราคา 10,000 บาท จาน น 1 เครื่อง
คุณลั ณะพื้นฐาน
- เปนอุป รณ์ที่มีค าม ามารถ
เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดีย ัน
- มีค ามละเอียดใน ารพิมพ์ไมนอย า 600x600 dpi
- มีค ามเร็ ใน ารพิมพ์ า รับ ระดา A4 ไมนอย า 28
นาตอนาที (ppm)
- มี น ยค ามจา (Memory) ขนาดไมนอย า 256 MB
- ามารถ แ นเอ าร ขนาด A4 ได
- มีค ามละเอียดใน าร แ น ง ุด ไมนอย
า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย าเนาเอ ารได
- ามารถทา าเนาได ง ุดไมนอย า 99 าเนา
- ามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี า จาน น
ไมนอย า 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี า จาน น ไมนอย า 1 ชอง
- มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 250 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ์และระบบคอมพิ เตอร์ ของ ระทร งดิจิทัลเพื่อเ ร ฐ ิจ
และ ังคม

จาน น

10,000 บาท

นา : 29/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

คาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟขนาด 800 VA

จาน น

2,500 บาท

รวม

9,323,810 บาท

รวม

5,390,450 บาท

รวม

5,390,450 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

4,413,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

67,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ราคา 2,500 บาท จาน น 1 เครื่อง
คุณลั ณะพื้นฐาน
- มี าลังไฟฟ้าดานนอ ไมนอย า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าไดไมนอย า 15 นาที
เปนไปตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ์และระบบคอมพิ เตอร์ ของ ระทร งดิจิทัลเพื่อเ ร ฐ ิจ
และ ังคม

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555

นา : 30/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

เงินประจาตาแ นง

จาน น

94,200 บาท

จาน น

792,980 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

22,790 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร(ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุด ที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน

รวม

3,932,360 บาท

รวม

336,200 บาท

จาน น

170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
คาเชาบาน
จาน น

72,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

เพื่อจายเปนคาเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ที่มี ิทธิใน าร
เบิ จาย ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ

จาน น

94,200 บาท

นา : 31/121
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ค่าใช้สอย

รวม

3,205,460 บาท

จาน น

174,960 บาท

จาน น

2,327,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ตามอานาจ นาที่ของเท บาล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา า คาเย็บป นัง ือ รือ
เขาป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ
ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติ
งานตาง ๆ ของ องคลัง
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ

นา : 32/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

โครง ารปรับปรุงขอมลแผนที่ภา ีและทะเบียนทรัพย์ ิน

จาน น

500,000 บาท

จาน น

163,500 บาท

รวม

350,700 บาท

จาน น

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง ารจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภา ี
ของเท บาล โดยจายเปนคาจางเ มา คาตอบแทน คา ั ดุ
อุป รณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติภา ีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ. .2562
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยแผนที่ภา ีและ
ทะเบียนทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2550
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารดาเนิน าร
ตามพระราชบัญญัติภา ีที่ดินและ ิ่งปล ราง พ. .2562
- เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.3
/ 0107 ลง ันที่ 8 ม ราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 7/2563 นาที่ 9 ลาดับที่ 1
( องคลัง)
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์ รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ ในนค ามรับผิดชอบของ องคลัง
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ ตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั
เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ

จาน น

5,000 บาท
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ั ดุ อ ราง

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

65,700 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

100,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์ใน ารติดตอ น ยงานตางๆ ตามใบแจง
นี้ขององค์ ารโทร ัพท์
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารโทร ัพท์

เพื่อจายเปนคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม คาบริ าร
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจง นี้
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รวม

1,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จาน น

1,000 บาท

รายจายอื่น
รายจายอื่น
เพื่อจายเปนคาใชจายคางจายในปงบประมาณที่ล งมาแล คาใช
จายตามคาพิพา า ฯลฯ

นา : 34/121
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

รวม

481,240 บาท

รวม

382,740 บาท

รวม

382,740 บาท

จาน น

382,740 บาท

รวม

91,000 บาท

รวม

33,000 บาท

จาน น

3,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่ มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจาแ ผมี ิทธิใน ารเบิ จายตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ
ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติ
งานตาง ๆ ของเพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของ
เท บาล เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดาเนินคดีตาม
คาพิพา า คาเย็บป นัง ือ รือเขาป นัง ือ คาถาย
เอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ
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รายจายเ ี่ย ับ ารรับรองและพิธี าร
- เพื่อจายเปนคารับรองใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
เชน คาอา ารคาเครื่องดื่ม คาของข ัญ คาพิมพ์เอ าร คา
ใชจายที่เ ี่ย เนื่องใน ารเลี้ยงรับรอง ร มทั้งคาบริ ารและคาใช
จายอื่นๆ ซึ่งจาเปนตองจายที่เ ี่ย ับ ารรับรองเพื่อเปนคา
รับรอง ใน ารตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิเท งานตร จ
งาน รือเยี่ยมชม รือทั น ึ าดงานและเจา นาที่ที่เ ี่ย ของซึ่ง
ร มตอนรับบุคคล รือคณะบุคคลโดยตั้งจายไมเ ินปละ 1% ของ
รายไดจริงของปงบประมาณที่ล งมาโดยไมร มเงินอุด นุนเฉพาะ
ิจเงิน เงินจายขาดเงิน ะ มและเงินที่มีผอุทิ ใ โดย ถือปฏิบัติ
ตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 0766 เรื่องระเบียบ ระทร ง
ม าดไทย าด ยคาใชจายใน ีรบริ ารขององค์ รป ครอง น
ทองถิ่น พ. . 2562 ลง ันที่ 6 ุมภาพันธ์ 2563 และ นัง ือที่มท
0808.4/ 2381 ลง ันที่ 28 ร ฎาคม 2548
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาทองถิ่น รือคณะ
รรม าร รือคณะอนุ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ตามระเบียบฯ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทร งม าดไทย รือ
ารประชุมระ างองค์ รป ครอง นทองถิ่น ับองค์ รป ครอง
นทองถิ่น รือองค์ รป ครอง นทองถิ่น ับรัฐ ิ า ิจ รือ
เอ ชน ใ อยในดุลยพินิจของผบริ ารทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
นัง ือ ที่ มท 0808.2/ 0766 เรื่องระเบียบ ระทร งม าดไทย
าด ยคาใชจายใน ีรบริ ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ.
. 2562 ลง ันที่ 6 ุมภาพันธ์ 2563 และ นัง ือที่มท 0808.4/
2381 ลง ันที่ 28 ร ฎาคม 2548

จาน น

5,000 บาท
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
คาบารุงรั าและซอมแซม
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ
คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ รางตางๆ ในค ามรับ
ผิดชอบของ น ยตร จ อบภายใน
ค่าวัสดุ

รวม

18,000 บาท

จาน น

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

10,000 บาท

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ ารอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตามใบแจง นี้
งบลงทุน

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

7,500 บาท

จาน น

7,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิ เตอร์ รืออิเล็ ทรอนิ ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (T รือดี า Ink Tank Printer)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึ
พรอมติดตั้ง มึ พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
จาน น 1 เครื่อง โดยมีคุณลั ณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุป รณ์ที่มีค าม ามารถเปน Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดีย ัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ พรอมติดตั้งถัง มึ
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผผลิต
- มีค ามละเอียดใน ารพิมพ์ไมนอย า 1,200x1,200 dpi
- มีค ามเร็ ใน ารพิมพ์ขา ดา า รับ ระดา A4 ไมนอย
า27 นา ตอ นาที (ppm) รือ 8.8 ภาพ ตอ นาที (ipm)
- มีค ามเร็ ใน ารพิมพ์ ี า รับ ระดา A4 ไมนอย า15
นา ตอ นาที (ppm) รือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- ามารถ แ นเอ าร ขนาด A4 (ขา ดา- ี) ได
- มีค ามละเอียดใน าร แ น ง ุดไมนอย า 1,200 x 600
รือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอ ารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ามารถถาย าเนาเอ ารไดทั้ง ีและขา ดา
- ามารถทา าเนาได ง ุดไมนอย า 99 าเนา
- ามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี า จาน นไม
นอย า 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T รือดี า จาน นไมนอย า 1
ชอง รือ ามารถใชงานผานเครือขายไร าย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใ ระดา ไดไมนอย า 100 แผน
- ามารถใชได ับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามเ ณฑ์ราคา ลางและคุณลั ณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณ์และระบบคอมพิ เตอร์ ของ ระทร งดิจิทัลเพื่อเ ร ฐ ิจ
และ ังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,599,560 บาท

รวม

493,560 บาท

รวม

493,560 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

475,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินประจาตาแ นง

จาน น

18,000 บาท

รวม

1,006,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัลเงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาลล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
ค่าใช้สอย

จาน น

10,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ของเพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของ
เท บาล เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คา
เบี้ยประ ันภัย คาใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา า คา
เย็บป นัง ือ รือเขาป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาและ
เผยแพร ิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคล
ภายนอ เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
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คาบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

100,000 บาท

รวม

720,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ คาบารุง
รั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยานพา นะ
อื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ รางตางๆ ใน
ค ามรับผิดชอบของ ฝ่ายป้อง ันและรั าค าม งบ
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ ตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุ อ ราง

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
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ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
ั ดุเครื่องแตง าย
จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตง าย เชน เครื่องแตง าย ของผปฎิ
บัติงาน เ ื้อชชีพ พนั งานดับเพลิง ชุดปฏิบัติ นาที่
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ั ดุเครื่องดับเพลิง
จาน น

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุดับเพลิง ตางๆ เชน าล์ ดับเพลิง ทอ ายน้า
ง ายดับเพลิง อุปรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

86,000 บาท

คาไฟฟ้า

จาน น

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในค ามรับผิดชอบฝ่ายป้อง ันและบรรเทา
าธารณภัย ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ตามใบแจง นี้
คาบริ ารโทร ัพท์

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน เพื่อใน ารติดตอ
น ยงานตางๆ ตามใบแจง นี้ขององค์ ารโทร ัพท์
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

16,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ ารอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตามใบแจง นี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรั าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรั าและปรับปรุงครุภัณฑ์
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งานเทศกิจ

รวม

1,118,620 บาท

รวม

743,460 บาท

รวม

743,460 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

602,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

21,300 บาท

จาน น

108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตามภาร จิ
และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

12,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุด ที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555
คาตอบแทนพนั งานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือ ด นที่ ุด ที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
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งบดาเนินงาน

รวม

375,160 บาท

รวม

39,000 บาท

จาน น

36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัลเงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
จาน น

3,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาลล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
ค่าใช้สอย

รวม

214,960 บาท

จาน น

174,960 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
รั าค าม งบเรียบรอย ในพื้นที่เขตเท บาล
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

5,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร ารจัดระเบียบ
ชุมชน เชน คาใชจายใน ารอบรมใ ค ามรค ามเขาใจในเรื่อง
ารจัดระเบียบ ารรั าค าม ะอาด ารตั้ง างจา นาย ินคา
ใ แ ผประ อบ ารจา นาย ินคาในที่ รือทาง าธารณะในเขต
เท บาล เชน คาใชจายพิธีเปิด-ปิด คาต แตง ถานที่ คา ั ดุ
เครื่องเขียนและอุป รณ์ คาถายเอ าร คาพิมพ์เอ ารและ ิ่งตี
พิมพ์ คาอา าร คาอา าร างและเครื่องดื่ม คาพา นะ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จาเปนใน ารดาเนินโครง าร
-เปนไปตามพรบ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562
-เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16(17)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน าร
ฝ อบรมและ ารเขาฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 172
ลาดับที่ 1
คาบารุงรั าและซอมแซม
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
โครง ารจัดระเบียบชุมชน

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
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ค่าวัสดุ

รวม

121,200 บาท

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

5,000 บาท

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

88,200 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

5,574,280 บาท

รวม

5,499,480 บาท

รวม

5,499,480 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

755,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

9,240 บาท

จาน น

635,040 บาท

จาน น

3,790,920 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

308,880 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14พฤ ภาคม 2555
คาจางล จางประจา
เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใ แ ล จางประจา พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนั งานจาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร(ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

74,800 บาท

รวม

4,800 บาท

จาน น

4,800 บาท

รวม

70,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารดับเพลิงพื้นที่เ ี่ยงภัยชุมชน นาแนน
เพื่อเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร าธิต ารดับเพลิงพื้นที่
เ ี่ยงภัยชุมชน นาแนน เชน คาตอบแทน ิทยา ร คา ั ดุ านั
งาน คา ั ดุโฆ ณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตอ
ารอบรมและ าธิต
-เปนไปตามพรบ.เท บาล พ. . 2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50(6) ประ อบตามมาตรา 53(1)
-เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท. าด ยคาใชจายใน ารเขาอบรมและ าร
เขาฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
-เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 172
ลาดับที่ 2
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โครง ารฝ อบรม มาชิ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จาน น

50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารฝ อบรม มาชิ อา า
มัครป้อง ันฝ่ายพลเรือน เชน คาตอบแทน ิทยา ร คา
อา าร คาอา าร า และเครื่องดื่ม คา ั ดุ านั งาน คา ั ดุ
โฆ ณาและเผยแพร คาถายเอ าร และคาใชจายอื่นๆที่จาเปน
ตอ ารอบรมและ าธิต
-เปนไปตามพรบ.เท บาล พ. . 2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50(6) ประ อบตามมาตรา 53(1)
-เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท. าด ยคาใชจายใน ารเขาอบรมและ าร
เขาฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
-เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 173
ลาดับที่ 4
โครง ารรณรงค์เพื่อลดอุบัติเ ตุจา ารจราจรในช งเท าล
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารรณรงค์เพื่ออุบัติเ ตุ
ารจราจรในช งเท าล คาดาเนิน ารนโยบายแ งรัฐ า รับ
ารจัดตั้ง นย์ ารป้อง ันและลดอุบัติเ ตุทางถนน ในช ง
เท าลตางๆในช งเท าลปใ มเท าล ง รานต์ ฯลฯ
เชน คาตอบแทน มาชิ อปพร. และ จนท. ประจาจุดตร จ
บริ าร ประชาชน ร ม ับตาร จภธรเมืองปราจีนบุรี ช ยปฏิบัติ
งาน ตั้งดานตร จใ แ เจา นาที่ของเท บาล และ อปพร.ประจา
จุดตร จบริ าร คาอา าร คาอา าร าง และเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ
-เปนไปตามพรบ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. . 2562 มาตรา 50 (1) ประ อบตามมาตรา 53(1)
-เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา16(30)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 173
ลาดับที่ 5

จาน น

10,000 บาท
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โครง าร าธิต ารดับเพลิงถ ายแดพระภิ ุและ ามเณร

จาน น

5,000 บาท

รวม

4,147,060 บาท

รวม

3,078,860 บาท

รวม

3,078,860 บาท

จาน น

2,528,060 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร าธิต ารดับเพลิงเบื้อง
ตนถ ายแดพระภิ ุและ ามเณร เชน คาตอบแทน ิทยา ร คา
ั ดุ านั งาน คา ั ดุโฆ ณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จาเปนตอ ารอบรมและ าธิต
-เปนไปตามพรบ.เท บาล พ. . 2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14 ) พ. .2562 มาตรา 50(6) ประ อบตามมาตรา 53(1)
-เปนไปตามพรบ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท. าด ยคาใชจายใน ารเขาอบรมและ าร
เขาฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
-เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 173
ลาดับที่ 3
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตามระเบียบ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

109,200 บาท

จาน น

67,200 บาท

จาน น

374,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14 พฤ ภาคม 2555

เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ

นา : 52/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:31

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น

รวม

1,068,200 บาท

รวม

65,600 บาท

จาน น

30,000 บาท

จาน น

35,600 บาท

รวม

159,600 บาท

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัล เงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบ
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
คาบารุงรั าและซอมแซม
จาน น

89,600 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
ค่าวัสดุ

รวม

198,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น
อง น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

10,000 บาท

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ

จาน น
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ั ดุ อ ราง

จาน น

16,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

12,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน ง อะไ ลและอุป รณ์
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จา
เปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตาง ๆ เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ

ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

60,000 บาท

รวม

645,000 บาท

คาไฟฟ้า

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คา ระแ ไฟฟ้า ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้
คาบริ ารโทร ัพท์

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ ง โปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน เพื่อใน ารติดตอ
น ยงานตางๆ ตามใบแจง นี้ขององค์ ารโทร ัพท์

นา : 55/121
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

รวม 114,377,410 บาท
รวม

78,957,970 บาท

รวม

78,957,970 บาท

จาน น

60,442,350 บาท

จาน น

5,036,000 บาท

จาน น

6,274,800 บาท

จาน น

2,061,500 บาท

จาน น

50,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเ ล จางประจา รณีไดรับเงิน
เดือนถึงขั้น งของอันดับ
คาตอบแทนพนั งานจาง
จาน น

4,774,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนั งานครเท บาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน า รับพนั งานครเท บาล
ไดรับในอัตราเทา ับเงิน ิทยฐานะชานาญ ารพิเ เชี่ย
ชาญ เชี่ย ชาญพิเ
เงิน ิทยฐานะ
เพื่อจายเปนเงิน ิทยฐานะพนั งานครเท บาล า รับพนั งาน
คร และครผดแลเด็ มี ิทยฐานะชานาญ าร ชานาญ าร
พิเ เชี่ย ชาญ เชี่ย ชาญพิเ
คาจางล จางประจา
เพื่อจายเปนคาจางล จางประจา พรอมเงินปรับปรุงคาจาง
ประจาป ล จางประจาภารโรงโรงเรียนเท บาล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของล จางประจา

เพื่อจายเปน
1) คาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจาง
2) คาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งานจางตาม
ภาร ิจ (บุคลา ร นับ นุน าร อน) ในโรงเรียน และพนั งาน
จางทั่ ไป (ตาแ นงทดแทนล จางประจาที่ปฏิบัติ นาที่ใน
โรงเรียนที่ไดยุบเลิ ตาแ นง) และพนั งานจางตาม
ภาร ิจ ตาแ นงผดแลเด็
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จาน น

318,840 บาท

รวม

28,023,440 บาท

รวม

121,400 บาท

จาน น

91,600 บาท

จาน น

29,800 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา พนั งานตาม
ภาร ิจ (บุคลา ร นับ นุน าร อน) ในโรงเรียน พนั งานจางทั่
ไป (ตาแ นงทดแทนล จางประจาที่ปฏิบัติ นาที่ในโรงเรียนที่ได
ยุบเลิ ตาแ นง) เปนเงิน 318,840 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะ รรม ารตร จประเมินผลงาน และ
คาใชจายใน ารดาเนิน ารที่เ ี่ย ของ ับ ารประเมินผลงานของ
พนั งานคร และบุคลา รทาง าร ึ า เพื่อใ มี รือเลื่อน
ิทยฐานะระดับชานาญ าร ชานาญ ารพิเ เชี่ย ชาญ และ
เชี่ย ชาญพิเ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรของพนั งาน
เท บาล ตาแ นงครผดแลเด็ นย์พัฒนาเด็
เล็ จาน น 7 นย์ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย
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ค่าใช้สอย

รวม

19,632,840 บาท

โครง ารขยายโอ า ารเรียน าร อนและพัฒนาคุณภาพ าร ึ า จาน น
ระดับชั้นประถม ึ า

740,400 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครง ารและ
บุคลา ร นับ นุน าร ึ า ตามโครง ารขยายโอ า ารเรียน
าร อนและพัฒนาคุณภาพ าร ึ าระดับชั้นประถม ึ า
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562 และ
ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจายเ ี่ย ับ าร
ปฏิบัติราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 4044 ลง
ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน ารจาง
เอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
- นัง ือ นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.4/ 399 ลง ัน
ที่ 11 ุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ารแ ไขปัญ าขาดแคลนครของ
ถาน ึ าใน ัง ัดองค์ รป ครอง นทองถิ่น
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โครง ารขยายโอ า ารเรียน าร อนและพัฒนาคุณภาพ าร ึ า จาน น
ระดับชั้นอนุบาล

275,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครง ารและ
บุคลา ร นับ นุน าร ึ า เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงาน ตามโครง ารขยายโอ า ารเรียน าร อนและพัฒนา
คุณภาพ าร ึ าระดับชั้นอนุบาล
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562 และ
ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจายเ ี่ย ับ าร
ปฏิบัติราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 4044 ลง
ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน ารจาง
เอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
- นัง ือ นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.4/ 399 ลง ัน
ที่ 11 ุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ารแ ไขปัญ าขาดแคลนครของ
ถาน ึ าใน ัง ัดองค์ รป ครอง นทองถิ่น
เตรียมค ามพรอมเด็ อน ัยเรียน(เด็ เล็ ) นย์พัฒนาเด็ เล็
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครง ารและ
บุคลา ร นับ นุน าร ึ า ตามโครง ารเตรียมค ามพรอมเด็
อน ัยเรียน(เด็ เล็ ) นย์พัฒนาเด็ เล็
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
และ ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจายเ ี่ย ับ
ารปฏิบัติราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542
- นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2/ 4044
ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน ารจาง
เอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง น
ทองถิ่น
- นัง ือ นัง ือ ระทร งม าดไทย ที่ มท 0809.4/ 399
ลง ันที่ 11 ุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ารแ ไขปัญ าขาดแคลนคร
ของ ถาน ึ าใน ัง ัดองค์ รป ครอง นทองถิ่น

จาน น

698,400 บาท
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า (ประถม ึ า)
เพื่อจายเปน
1) คาอา าร ลาง ันเด็ นั เรียน ตั้งไ 10,562,900 บาท เพื่อ
จายเปนคาอา าร ลาง ัน า รับนั เรียนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล - ระดับชั้นประถม ึ าปที่ 6 ของโรงเรียน ัง ัดเท บาล
เมืองปราจีนบุรีและเด็ ใน นย์พัฒนาเด็ เล็ ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี
2) คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนั เรียนยา จน ตั้งไ 277,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด าปัจจัยพื้นฐานที่จาเปนตอ าร
ดารงชี ิต และเพิ่มโอ า ทาง าร ึ า า รับนั เรียนระดับ
ประถม ึ า โรงเรียน ัง ัดเท บาลเมืองปราจีนบุรี
3) คาใชจายใน ารจัด าร ึ าตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ึ าขั้นพื้นฐาน ตั้งไ 3,619,800 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด าร ึ า า รับนั เรียนระดับ
อนุบาล ึ า ระดับประถม ึ า โรงเรียน ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี และเด็ ใน นย์พัฒนาเด็ เล็ ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี เชน คาจัด ารเรียน าร อน คาเครื่องแบบนั เรียน คา
นัง ือเรียน คาอุป รณ์ ารเรียน คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ
เรียน ฯลฯ
4) เงินอุด นุน า รับ นับ นุน ารจัด ารเรียน าร อนของ นย์
พัฒนาเด็ เล็ ตั้งไ 294,000 บาท เพื่อจายคาจัด ารเรียน าร
อน (ราย ั )

จาน น

17,858,640 บาท
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ฝ อบรมพัฒนา ั ยภาพบุคลา รที่เ ี่ย ของ ับ นย์พัฒนาเด็ เล็
ใน ัง ัดเท บาลเมืองปราจีนบุรี

จาน น

40,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

8,269,200 บาท

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารฝ อบรมพัฒนาของ
บุคลา ร นย์พัฒนาเด็ เล็ ใน ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี เชน พิธีเปิด-ปิด คาอา าร คาอา าร าง เครื่อง
ดื่ม คาของข ัญของที่ระลึ คาตอบแทน ิทยา ร คายาน
พา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาเชาที่พั คา ั ดุ
อุป รณ์ที่ใชใน ารฝ อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรมและ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทอง
ถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 168
ลาดับที่ 1
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลา ร นย์พัฒนาเด็ เล็ ใน
ัง ัดเท บาลเมืองปราจีนบุรี
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารอบรมคุณธรรมของ
บุคลา ร นย์พัฒนาเด็ เล็ ใน ัง ัดเท บาลเมืองปราจีนบุรี โดย
มีคาใชจายประ อบด ย พิธีเปิด-ปิด คาอา าร คาอา าร
าง เครื่องดื่ม คาของข ัญของที่ระลึ คาตอบแทน ิทยา ร คา
ยานพา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาเชาที่พั คา ั ดุ
อุป รณ์ที่ใชใน ารฝ อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรม และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่
ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 169
ลาดับที่ 2
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน
เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ

นา : 61/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ั ดุงานบานงานครั

จาน น

8,169,200 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

7,396,000 บาท

รวม

7,396,000 บาท

จาน น

7,396,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน ไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ และ
คาอา ารเ ริม (นม) า รับนั เรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น
ประถม ึ าปที่ 6 โรงเรียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร าร
ึ าขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริ าร ( พฐ.) จาน น 2
โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีและโรงเรียนเมือง
ปราจีนบุรี) โรงเรียนใน ัง ัดเท บาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6
โรงเรียน และ นย์พัฒนาเด็ เล็ ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี จาน น 7 นย์
ั ดุคอมพิ เตอร์
เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน นราช าร
เงินอุด นุนอา าร ลาง ัน
เพื่อจายเปนคาใชจายเ ี่ย ับ าร นับ นุนอา าร ลาง ันของ
เด็ นั เรียนโรงเรียนในเขตเท บาลที่ไดรับ ารถายโอนจา านั
งานคณะ รรม าร าร ึ าขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) 2 โรงเรียน
1.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
2.โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยเงินอุด นุนของ
องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559 และที่แ ไขเพิ่มเติม

นา : 62/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

5,364,240 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,364,240 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,364,240 บาท

โครง ารขยายโอ า ารเรียน าร อนและพัฒนาคุณภาพ าร ึ า จาน น
ระดับชั้นมัธยม ึ า

930,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครง ารและ
บุคลา ร นับ นุน าร ึ า
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
นับ นุนคาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า
- เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร นับ นุน
คาใชจาย ารบริ าร ถาน ึ า โดยมีคาใชจาย ดังนี้
1) คาปัจจัยพื้นฐาน า รับนั เรียนยา จน ตั้งไ 137,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด าปัจจัยพื้นฐานที่จาเปนตอ าร
ดารงชี ิต และเพิ่มโอ า ทาง าร ึ า า รับนั เรียนยา
จน ระดับมัธยม ึ าตอนตน โรงเรียน ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี
2) คาใชจายใน ารจัด าร ึ าตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ าร
ึ าขั้นพื้นฐาน ตั้งไ
4,297,240
บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด าร ึ า า รับนั เรียนระดับ
มัธยม ึ าตอนตน โรงเรียน ัง ัดเท บาลเมือง
ปราจีนบุรี เชน คาจัด ารเรียน าร อน คาเครื่องแบบนั เรียน คา
นัง ือเรียน คาอุป รณ์ ารเรียน คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ
เรียน ฯลฯ

จาน น

4,434,240 บาท
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

532,000 บาท

รวม

180,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จาน น

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

352,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

326,000 บาท

จาน น

270,000 บาท

จาน น

6,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนั งาน
จางตามภาร ิจ ตาแ นงคร อนเด็ ดอยโอ า เปนเงิน 180,000
บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
โครง ารจัด าร ึ าแ เด็ ดอยโอ า ในเขตเท บาล
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงานโครง าร
และบุคลา ร นับ นุน าร ึ าที่ขาดแคลนใน ถาน ึ า ัง ัด
เท บาล จาน น 3 อัตรา โครง ารจัด าร ึ าแ เด็ เรรอน
จรจัดในเขตเท บาล
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาพัฒนาครอา า
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารพัฒนาคร อนเด็ ดอย
โอ า จาน น 1 คน เปนเงิน 6,000 บาท
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อบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติ ารพัฒนา ั ยภาพมนุ ย์

จาน น

40,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

26,000 บาท

จาน น

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรม ดังนี้
- คาใชจายในโครง ารอบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติ าร ั ยภาพ
มนุ ย์
- เปนคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอา าร คาอา าร าง เครื่อง
ดื่ม คาของข ัญของที่ระลึ คาตอบแทน ิทยา ร คายาน
พา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาเชาที่พั คา ั ดุ
อุป รณ์ที่ใชใน ารฝ อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรมและ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทอง
ถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 116
ลาดับที่ 1

คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆเชนเครื่อง
คอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซม รถยนต์ รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ รางตางๆ
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ

นา : 65/121
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ั ดุ าร ึ า

จาน น

10,000 บาท

รวม

4,746,750 บาท

รวม

4,350,750 บาท

รวม

4,350,750 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

3,587,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

97,200 บาท

จาน น

169,200 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ าร ึ า ั ดุอุป รณ์ ารเรียน าร อน เพื่อ
พัฒนา าร ึ า พัฒนาค ามรและทั ะตาง ๆ ของเด็ ดอย
โอ า ในเขตเท บาลเมืองปราจีนบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือ พนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม า รับตาแ นงที่มีเ ตุพิเ ของผปฏิบัติงาน
ดาน าร าธารณ ุข (พ.ต. .)

เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด

นา : 66/121
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คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

464,640 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

32,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุด ที่ มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาเชาบาน

รวม

396,000 บาท

รวม

81,000 บาท

จาน น

72,000 บาท

จาน น

9,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใ แ พนั งานเท บาล ที่มี ิทธิใน าร
เบิ จาย ตามระเบียบฯ
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตางๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาและเผยแพร ิ่งพิมพ์
ตางๆ ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อ
ปฏิบัติงานตางๆ
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
คาบารุงรั าและซอมแซม
จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์ รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
ค่าวัสดุ

รวม

205,000 บาท

จาน น

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

10,000 บาท

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน ไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ

จาน น

นา : 68/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ั ดุ อ ราง

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน ง อะไ ลและอุป รณ์
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่
จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ั ดุเครื่องดับเพลิง
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ล บอล
ดับเพลิง ายดับเพลิง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

30,000 บาท

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้
คาบริ ารโทร ัพท์

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน เพื่อใน ารติดตอ
น ยงานตางๆ ตามใบแจง นี้ขององค์ ารโทร ัพท์

นา : 69/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

3,500,990 บาท

รวม

2,837,790 บาท

รวม

2,837,790 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

2,221,530 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

30,000 บาท

จาน น

93,000 บาท

จาน น

461,640 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม า รับตาแ นงที่มีเ ตุพิเ ของผปฏิบัติงาน
ดาน าร าธารณ ุข (พ.ต. .)
เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ

นา : 70/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุด ที่ มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

จาน น

31,620 บาท

รวม

323,200 บาท

รวม

9,200 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาลล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ

นา : 71/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ค่าใช้สอย

รวม

104,000 บาท

โครง าร าร จขอมลจาน น ัต ์และขึ้นทะเบียน ัต ์ตามโครง าร จาน น
ัต ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิ ุนัขบาตามพระปณิธาน
า ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณ ลัยลั ณ์ อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี

9,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

เพื่อเปนคาใชจายในโครง าร าร จขอมลจาน น ัต ์และขึ้น
ทะเบียน ัต ์ตามโครง าร ัต ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิ
ุนัขบาตามพระปณิธาน า ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ ลัยลั ณ์ อัครราช ุมารี รมพระ รี าง
ค ัฒน รขัตติยราชนารี เพื่อดาเนิน าร จคนขอมล
จาน น ุนัข/แม ทั้งที่มีเจาของ และไมมีเจาของ
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16(19)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0120 ลง ันที่ 12 ม ราคม 2560
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 1042 ลง ันที่ 10 เม ายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 10 ลาดับที่ 2
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาและเผยแพร ิ่งพิมพ์
ตางๆ ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อ
ปฏิบัติงานตางๆ

จาน น

10,000 บาท

นา : 72/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
โครง าร ัต ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิ ุนัขบา ตามพระ จาน น
ปณิธาน า ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณ ลัยลั ณ์ อัครราช ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติย
ราชนารี
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารโครง าร ัต ์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จา โรคพิ ุนัขบา ตามพระปณิธาน า ตราจารย์ ดร. มเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ ลัยลั ณ์ อัครราช
ุมารี รมพระ รี างค ัฒน รขัตติยราชนารี ใน ารดาเนิน าร
ฉีด ัคซีนป้อง ันโรคพิ ุนัขบาและทา มัน ับ ุนัข แม ที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ ทุ ชุมขนในเขตเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม พ.ร.บ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 53 (1)
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (19)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0120 ลง ันที่ 12 ม ราคม 2560
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครอง นทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 1042 ลง ันที่ 10 เม ายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 9 ลาดับที่ 1

10,000 บาท

45,000 บาท

นา : 73/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

คาบารุงรั าและซอมแซม

จาน น

30,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน ง อะไ ลและอุป รณ์
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่
จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
ค่าวัสดุ
ั ดุยานพา นะและขน ง

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ ารแพทย์

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ าร
แพทย์ ตางๆ เชน แอล อฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเ ชภัณฑ์ ทราย
อะเบท น้ายาพน มอ ค ัน าจัดยุง นา า อนามัย ชุด
ป้อง ันเชื้อโรค ฯลฯ
ั ดุโฆ ณาและเผยแพร
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ

นา : 74/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

งบเงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

340,000 บาท

จาน น

340,000 บาท

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั
จาน น

5,000 บาท

เงินอุด นุนองค์ รประชาชน
อุด นุน า รับดาเนินงานตามแน ทางโครง ารพระราชดาริดาน
าธารณ ุข
เพื่อจายเปนคาดาเนินโครง าร า รับ ารดาเนินงานตามแน
ทางโครง ารพระราชดาริดาน าธารณ ุข อุด นุนชุมชนในเขต
เท บาล
จาน น 17 ชุมชน เพื่อจัดทาโครง ารชุมชนละ 3 โครง าร งบ
ประมาณชุมชนละ 20,000 บาท
ตาม นัง ือขอรับเงินอุด นุนของชุมชน จาน น 17 ชุมชน
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (19)
-ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่ ุด ที่ มท
0810.5/ 109 ลง ันที่ 15 ม ราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 144
ลาดับที่ 4
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

รวม

2,864,610 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,283,610 บาท

รวม

1,283,610 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

416,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
คาจางล จางประจา

จาน น

267,450 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใ แ ล จางประจา พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

60,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น

รวม

1,383,050 บาท

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

918,400 บาท

จาน น

36,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาและเผยแพร ิ่งพิมพ์
ตางๆ ฯลฯ รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อ
ปฏิบัติงานตางๆ
จางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ
จาน น

831,600 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จางเ มาที่มีลั ณะ ารจางทา

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ

จาน น

10,000 บาท

จาน น

40,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

374,650 บาท

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุ อ ราง

จาน น

60,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

97,650 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
ั ดุ ารเ ตร

จาน น

190,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ารเ ตรตางๆ เชน ารเคมีป้อง ันและ
าจัด ัตรพืช ระถางตนไม พันธุ์พืช ปุ๋ยดินผ ม ขี้
เถา แ ลบ จอบ จานพร น คราด ฯลฯ
ั ดุเครื่องแตง าย

จาน น

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตง าย เชน เครื่องแตง าย ของผปฎิ
บัติงาน เ ื้อชชีพ พนั งานดับเพลิง ชุดปฏิบัติ นาที่
ั ดุ าร จ
จาน น

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ าร จ เชน บันไดอลมิเนียม เครื่องมือดึง
าย ั ดุอื่นๆ ฯลฯ

นา : 78/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

80,000 บาท

จาน น

80,000 บาท

รวม

197,950 บาท

รวม

197,950 บาท

จาน น

197,950 บาท

รวม

18,698,050 บาท

รวม

5,558,210 บาท

รวม

5,558,210 บาท

เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

699,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ
( องชาง)
คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

4,462,610 บาท

คาน้าประปา คาน้าบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ตามใบแจง นี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถดั้มเปอร์
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถดั้มเปอร์ จาน น 2 คัน ๆละ 98,975
.-บาท คุณลั ณะดังนี้
-เปนเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไมนอย า 7 แรงมา -ค ามเร็ ง ไม
นอย า 40 ิโลเมตร/ชั่ โมง
-น้า นั บรรทุ ไมนอย า 1,000 ิโล รัม
-พื้นที่บรรทุ าง/ยา / ง ไมนอย า (1.00x1.20x0.50) เมตร
เนื่องจา ราคาไมได า นดไ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมี
ค ามจาเปนตองจัดซื้อตามราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 12 นาที่ 1 ลาดับที่ 8
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
( องชาง จาน นเงิน 727,200.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 3,735,410.-บาท)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จาน น

396,000 บาท

รวม

13,139,840 บาท

รวม

620,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัลเงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
จาน น

550,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุด ที่ มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ันที่ 15
พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
( องชาง จาน นเงิน 50,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 500,000.-บาท)

นา : 80/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ค่าใช้สอย

รวม

8,723,840 บาท

จาน น

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาตร จ อบคุณภาพน้า อา า บอขยะ คา
จางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)
คาจางเ มาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราช าร
จาน น

18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราช าร คาจาง
เ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)
คาจางเ มาทาค าม ะอาดตลาด ด ถนน และทางเทา
จาน น

7,071,800 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางเ มาตร จ อบคุณภาพน้า อา า บอขยะ

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาดตลาด ด ถนน และทาง
เทา ในค ามรับผิดชอบของเท บาลเมืองปราจีนบุรี คาจาง
เ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)

นา : 81/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

คาจางเ มาทาค าม ะอาดอาคาร นย์บริ าร าธารณ ุข

จาน น

144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาดอาคาร นย์บริ าร
าธารณ ุข คาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
คาจางเ มาที่มีลั ณะเปน ารจางทา
จาน น

17,640 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาที่มีลั ณะเปน ารจางทา คาจาง
เ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)
คาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ จางเ มา รปภ.
จาน น

752,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติ ารงาน
รั าค ามปลอดภัย รปภ. ตามอานาจ นาที่ของเท บาล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
ารจางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น
( องชาง)

นา : 82/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัด ารขยะด ย ลั 3 Rs
เพื่อเปนคาใชจายใน ารจัดอบรมประชาชนเพื่อ รางค ามเขาใจ
เปนแ นนาใน ารคัดแย ขยะจา ครั เรือน ลดปริมาณจา ตน
ทางและ งเ ริม ารจัด ารขยะอันตรายใ มี าร าจัดที่ถ ลั
ิชา าร เชน คา มนาคุณ ิทยา ร คาที่พั คาพา นะ คา
อา าร คาเครื่องดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จาเปนตองจายใน ารดาเนิน ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุ
ประ งค์
-เปนไปตาม พ.ร.บ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 53(1)
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นท้องถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (17)
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0891.4
/ 4376 ลง ันที่ 3 ิง าคม 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 111
ลาดับที่ 86
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)

จาน น

30,000 บาท

นา : 83/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

โครง ารฝ อบรม ารซอมแผนเผชิญเ ตุ ารป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยใน นย์ าจัดขยะมลฝอยเท บาลเมืองปราจีนบุรี

จาน น

40,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารฝ อบรม ารซอม
แผนเผชิญเ ตุ ารป้อง ันและระงับอัคคีภัยใน นย์ าจัดขยะมล
ฝอยเท บาลเมืองปราจีนบุรี เชน คา มนาคุณ ิทยา ร คาที่
พั คาพา นะ คาอา าร คาเครื่องดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตองจายใน ารดาเนิน ารเพื่อ ารจัด
โครง ารบรรลุ ัตถุประ งค์
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และ ที่แ ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
-ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน ารฝ อบรม
และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
และระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 12 นา 3 ลาดับที่ 1
( องชาง)
โครง ารรณรงค์พัฒนารั า ิ่งแ ดลอมเฉลิมพระเ ียรติ
เพื่อเปนคาใชจายใน ารจัด ิจ รรมพัฒนาทาค าม ะอาดพื้นที่
าธารณะในชุมชนเขตเท บาลเมืองปราจีนบุรีและจัด ิจ รรม
แ ดงออ ถึงค ามจงรั ภั ดี เนื่องใน โร า ันเฉลิมพระ
ชนมพรร า 28 ร ฎาคม และ 3 มิถุนายน เชน คา มนาคุณ
ิทยา ร คาที่พั คาพา นะ คาอา าร คาเครื่องดื่ม คา ั ดุ
อุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตองจายใน ารดาเนิน
ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุประ งค์
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจใ
แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (17)
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขาร ม
แขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 112
ลาดับที่ 87
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)

นา : 84/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

โครง ารรั ชุมชนรั ์ ิ่งแ ดลอม

จาน น

50,000 บาท

จาน น

500,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใน ารจัดประชุมและจัด ิจ รรมรณรงค์รั า
ค าม ะอาด และพัฒนา ถนน ตรอ ซอย ถาน าธารณะ ที่
าธารณะ และแ ลงเ ื่อมโทรมในเขตเท บาลเมืองปราจีนบุรี
เชน คา มนาคุณ ิทยา ร คาที่พั คาพา นะ คาอา าร คาเครื่อง
ดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนตองจายใน
ารดาเนิน ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุประ งค์
-เปนไปตาม พ.ร.บ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 มาตรา 53 (1)
-เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (17)
-เปนไปตามประ า ระทร งม าดไทย เรื่อง ารจัด ารมล
ฝอย พ. .2560 ลง ันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ 0263 ลง ันที่ 16 ม ราคม 2561
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0810.5/ 627 ลง ันที่ 7 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นา 110
ลาดับที่ 84
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม จาน นเงิน 200,000 บาท)
( องชาง จาน นเงิน 300,000 บาท)

นา : 85/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ค่าวัสดุ

รวม

3,760,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

ั ดุงานบานงานครั

จาน น

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
ั ดุ อ ราง

จาน น

500,000 บาท

จาน น

360,000 บาท

จาน น

2,200,000 บาท

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
( องชาง จาน นเงิน 30,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 10,000.-บาท)

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
( องชาง จาน นเงิน 400,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 100,000.-บาท)
ั ดุยานพา นะและขน ง
เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งอะไ ลและอุป รณ์
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่
จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี
( องชาง จาน นเงิน 80,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 280,000.-บาท)
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ
( องชาง จาน นเงิน 400,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 1,800,000.-บาท)
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ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ ารแพทย์

จาน น

360,000 บาท

ั ดุ ารเ ตร

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ารเ ตรตางๆ เชน ารเคมีป้อง ันและ
าจัด ัตรพืช ระถางตนไม พันธุ์พืช ปุ๋ยดินผ ม ขี้
เถา แ ลบ จอบ จานพร น คราด ฯลฯ
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
ั ดุเครื่องแตง าย

จาน น

85,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

รวม

36,000 บาท

คาไฟฟ้า

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คา ระแ ไฟฟ้า ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

6,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ าร
แพทย์ ตางๆ เชน แอล อฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเ ชภัณฑ์ ทราย
อะเบท น้ายาพน มอ ค ัน าจัดยุง นา า อนามัย ชุด
ป้อง ันเชื้อโรค ฯลฯ
( องชาง จาน นเงิน 330,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 30,000.-บาท)

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตง าย เชน เครื่องแตง าย ของผปฎิ
บัติงาน เ ื้อชชีพ พนั งานดับเพลิง ชุดปฏิบัติ นาที่ ฯลฯ
( องชาง จาน นเงิน 5,000.-บาท)
( อง าธารณ ุขฯ จาน นเงิน 80,000.-บาท)
ั ดุอื่น
เพื่อจายเปนคา ั ดุอื่นๆ เชน ั ดุอุป รณ์และ
อะไ ล เชน มิเตอร์น้า-ไฟฟ้าตะแ รง ัน ะ และอื่นๆ
( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้

นา : 87/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

2,836,020 บาท

รวม

2,432,620 บาท

รวม

2,432,620 บาท

จาน น

2,054,220 บาท

จาน น

58,000 บาท

เงินประจาตาแ นง

จาน น

103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ผมี
ิทธิ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทอง
ถิ่น ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

217,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า ด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14พฤ ภาคม 2555

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

รวม

403,400 บาท

รวม

15,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

222,400 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ
รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ
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โครง ารชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเ พติดอยางยั่งยืนแบบบรณา าร จาน น

22,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในดาเนินโครง ารชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเ พ
ติดอยางยั่งยืนแบบบรณา าร ารจัดอบรมใ ค ามรแ นั
เรียน โดยมีคาใชจายประ อบด ย คา ั ดุอุป รณ์ที่ใชใน
าร RE X–ray ในชุมชน/โรงเรียน/ ถานประ อบ ารรณรงค์ ัน
ตอตานยาเ พติดโล (26 มิถุนายน) และคาป้ายประชา ัมพันธ์
เนื่องใน ันยาเ พติดโล ( อง าธารณ ุขและ ิ่งแ ดลอม)
- เปนไปตามพ.ร.บ.เท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ. .2562 ประ อบตามมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานา
จใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2542 มาตรา 16 (19)
- เปนไปตามระเบียบ มท. าด ยคาใชจายใน ารฝ อบรม และ
ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น ด น
มา ที่ มท 0816.5/ 2726 ลง ันที่ 4 ธัน าคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 146
ลาดับที่ 2
โครง ารป้อง ันและแ ไขปัญ า ารตั้งครรภ์ไมพรอมใน ัยรุน
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง าร ารป้อง ันและแ ไข
ปัญ า ารตั้งครรภ์ไมพรอมใน ัยรุน โดยมีคาใชจายประ อบ
ด ย คาอา าร คาอา าร าง และคาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คา
ตอบแทน ิทยา ร คา ั ดุอุป รณ์ตาง ๆ ใน ารฝ อบรมและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 แ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรม และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่
ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 149
ลาดับที่ 8

จาน น

30,000 บาท
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โครง ารฝ อบรมภมิคุม ัน ายใยในครอบครั

จาน น

25,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารอบรมภมิคุม ัน าย
ใยในครอบครั โดยมีคาใชจายประ อบด ย คาอา าร คาอา าร
างและคาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คาตอบแทน ิทยา รคา
ั ดุ อุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปนฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 แ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรม และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่
ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 148
ลาดับที่ 7

โครง ารพัฒนา ั ยภาพบทบาท ตรี
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนา ั ยภาพ
บทบาท ตรี เชน คาอา าร คาอา าร าง และคาเครื่องดื่ม คา
เขียนป้าย คาตอบแทน ิทยา ร คา ั ดุ อุป รณ์ตางๆใน ารฝ
อบรมและคาใชจายอื่นๆที่จาเปนฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 แ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรม และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่
ทองถิ่น พ. .2557
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โครง ารอบรมพัฒนาอาชีพ

จาน น

25,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

149,000 บาท

จาน น

45,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั
จาน น

4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารอบรมพัฒนา
อาชีพ โดยมีคาใชจายประ อบด ย คาอา าร คาอา าร างและ
คาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คาตอบแทน ิทยา รคา ั ดุอุป รณ์
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 แ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารฝ อบรม และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่
ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 147
ลาดับที่ 3
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ ในค ามรับผิดชอบของ อง ั ดิ าร ังคม
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
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ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จาน น

17,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน ง อะไ ลและอุป รณ์
ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่
จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อยใน ภาพที่ใชงานไดดี

ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ

ั ดุคอมพิ เตอร์
เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม คาบริ าร
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจง นี้

นา : 93/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

988,800 บาท

รวม

628,800 บาท

รวม

628,800 บาท

จาน น

610,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตามระเบียบ
เงินประจาตาแ นง
จาน น

18,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย ารใ แ ั นา
ฝ่ายฯ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น
ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด
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งบดาเนินงาน

รวม

360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

350,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง าร งเ ริมพัฒนา ีฬาและนันทนา าร
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง าร งเ ริมพัฒนา ีฬาและ
นันทนา าร ใน าร นับ นุน ารแขงขัน ีฬา ของ น ย
งาน ทองถิ่น อาเภอ จัง ัด และ ประเท รือองค์ ร
ตางๆ จัดขึ้น โดย งเ ริม นับ นุน นั ีฬาเขาร มแขงขัน ตาม
ิจ รรมที่ น ยงานตางๆ เ นอมา เปนครั้งครา โดยจายเปน
คาอา ารคาเครื่องดื่ม คาเงินราง ัล คาถ ยราง ัล คาตอบแทน
รรม ารตัด ิน คาเ ียรติบัตร คาเดินทาง คาที่พั คาตอบ
แทน คาเบี้ยเลี้ยง คาเ ็บตั นั ีฬา คาชุด ีฬา คา ั ดุอุป รณ์
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
ขอ 4 และขอ 7
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 158
ลาดับที่ 17
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
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ค่าวัสดุ

รวม

10,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

5,000 บาท

ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

รวม

1,515,000 บาท

รวม

510,000 บาท

รวม

510,000 บาท

จาน น

501,000 บาท

จาน น

9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ

เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ผมี
ิทธิ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทอง
ถิ่น ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด
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งบดาเนินงาน

รวม

1,005,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

960,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารจัดงานประเพณีลอย ระทง
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัดงานประเพณีลอย ระทง เชน คา
ใชจายในพิธีเปิด คาตอบแทน น ยงานที่ ง ิจ รรมเขาร ม คา
ตอบแทนผเขาประ ดนางนพมา คาของข ัญ ของราง ัล เงิน
ราง ัล คาต แตงริ้ ขบ น งดนตรี งโยธ าทิต คา ั ดุ อ
ราง คาตอบแทนพิธี ร คาโฆ ณาเผยแพร คาจาง
เ มาบริ าร คาอา ารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะ รรม าร
ตัด ิน คายานพา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาจาง าร
แ ดงแ ง ี เ ียง คา ั ดุอุป รณ์ที่ใชใน ารจัดทาเอ ารและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 154
ลาดับที่ 10
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โครง ารจัดงานประเพณี ง รานต์
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัดงานประเพณี ง รานต์ เชน คาใช
จายในพิธีเปิด คาตอบแทน น ยงานที่ ง ิจ รรมเขาร มงาน
ง รานต์ คาตอบแทน รรม าร คาตอบแทนผที่ปฏิบัติงาน คา
ตอบแทนนาง ง รานต์ คาตอบแทน ารแ ดงชุดตาง ๆ คาของ
ข ัญ ของราง ัล เงินราง ัล ารประ ดทุ ประเภท คา ั ดุ อ
ราง ั ดุโฆ ณาเผยแพร คาจางเ มาบริ าร คา ั ดุเครื่องแตง
าย คาอา ารและเครื่องดื่ม คาใชจายใน ารประชา ัมพันธ์
งาน คา ั ดุอุป รณ์และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496และแ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ
องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 155
ลาดับที่ 12

จาน น

200,000 บาท
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โครง ารจัดงาน ันเขาพรร า

จาน น

20,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดงานเขา
พรร า โดยจัดพิธีทาง า นา คา ลอเทียนและคาเทียน
พรร า ผาอาบน้าฝนถ าย ัด คาภัตตา าร คาตอบแทนขบ น
แ คาต แตง ถานที่ คาดอ ไมต แตง ถานที่ คาจาง
เ มาบริ ารต แตงเทียนพรร าถ ายตาม ัดตาง ๆ ในเขต
เท บาล คาอา าร คาอา าร างและเครื่องดื่ม คา ั ดุและคาใช
จายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น (พ.
.2561-2565) นาที่ 153 ลาดับที่ 6
โครง ารจัดงาน ันเด็ แ งชาติ
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดงาน ันเด็ แ ง
ชาติ เชน คาใชจายในพิธีเปิด คาของข ัญ ของราง ัล คาต แตง
ซุม งดนตรี คา ั ดุ อ ราง คาตอบแทนพิธี ร คาโฆ ณาเผย
แพร คาจางเ มาบริ าร คาอา ารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
คณะ รรม ารตัด ิน คายานพา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอ
ลื่น คาจาง ารแ ดง ั ดุป รณ์ คาจัดนิทรร ารทาง
ท าร แ ง ี เ ียง คา ั ดุอุป รณ์ที่ใชใน ารจัดทาเอ ารและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัดแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทอง
ถิ่นและ าร งนั เรียนเขาร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 152
ลาดับที่ 5

นา : 99/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

โครง ารประ ดมารยาทไทย
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัดโครง ารประ ดมารยาท
ไทย เชน คาพิธีเปิด-ปิด คาอา าร างและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
รรม าร คาตอบแทนผที่ปฏิบัติงาน คาของข ัญ ของ
ราง ัล เงินราง ัล ารประ ดทุ ประเภท คา ั ดุอุป รณ์ที่ใชใน
ารฝ อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถิ่น (พ. .2561-2565)
นาที่ 156 ลาดับที่ 13

จาน น

20,000 บาท

นา : 100/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

โครง ารประ ด ดมนต์ ม รรเ ริญพระรัตนตรัยทานอง
รภัญญะ
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัดโครง ารประ ด ดมนต์ มพระ
รัตนตรัยทานอง รภัญญะ เชน คาพิธีเปิด-ปิด คาอา าร างและ
เครื่องดื่ม คาของข ัญ ของที่ระลึ คาตอบแทน ิทยา ร คายาน
พา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาเขาที่พั คา ั ดุ
อุป รณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ
องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 153
ลาดับที่ 8

จาน น

20,000 บาท

นา : 101/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

โครง าร ันพอแ งชาติ

จาน น

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง าร ันพอแ งชาติ เชน คาธง
ชาติ ธงตรา ัญลั ณ์ พระบรม าทิ ลั ณ์ คาอา าร คาอา าร
างและเครื่องดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ คาต แตง ถานที่ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
ขอ 4 และขอ 7
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 155
ลาดับที่ 1
โครง าร ันแมแ งชาติ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง าร ันแมแ งชาติ เชน คาธง
ชาติ ธงตรา ัญลั ณ์ พระบรม าทิ ลั ณ์ คาอา าร คาอา าร
างและเครื่องดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ คาต แตง ถานที่ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
ขอ 4 และขอ 7
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 151
ลาดับที่ 2

นา : 102/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

จัดงานประเพณี ันขึ้นปใ ม

จาน น

300,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารจัดงานประเพณี ันขึ้นปใ ม เชน คา
ใชจายคาจตุปัจจัยไทยธรรม คาพิธี ารทาง า นา คาอา ารและ
เครื่องดื่ม ั ดุ อ ราง ั ดุโฆ ณาเผยแพร คาของข ัญ ของ
ราง ัล คาเชา คาม ร พ คาจางเ มาบริ าร คาตอบ
แทน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 155
ลาดับที่ 11
ฝ อบรมนาฎ ิลป์ไทยและ ิลปะ ารแ ดงไทย
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินโครง ารจัดฝ อบรมนาฏ ิลป์
ไทยและ ิลปะ ารแ ดงไทย เชน คาพิธีเปิด-ปิด คาอา าร าง
และเครื่องดื่ม คาของข ัญ ของที่ระลึ คาตอบแทน ิทยา ร คา
ยานพา นะ คาน้ามันเชื้อเพลิงและ ลอลื่น คาเขาที่พั คา ั ดุ
อุป รณ์ที่ใชใน ารฝ อบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จาเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 แ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (6) (8) และ
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (9) (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารฝ อบรมและ
ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) นาที่ 154
ลาดับที่ 9

นา : 103/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ันเฉลิมพระชนมพรร า มเด็จพระนางเจา ุทิดา พัชร ุธาพิมลลั
ณ พระบรมราชินี

จาน น

30,000 บาท

ันเฉลิมพระชนมพรร าพระบาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี รี จาน น
ินทรม า ชิราลง รณพระ ชิรเ ลาเจาอย ั

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง ารฯ ไดแ คาจัดนิทรร าร คา
จางเ มาเ ที ดนตรี เครื่องเ ียง และไฟฟ้า คาจัด ถานที่บริเ ณ
งาน
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถิ่น (พ. .2561-2565)
นาที่ 152 ลาดับที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง ารฯ ไดแ คาจัดนิทรร าร คา
จางเ มาเ ที ดนตรี เครื่องเ ียง และไฟฟ้า คาจัด ถานที่บริเ ณ
งาน
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และแ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ. .2562 มาตรา 50 (8) ประ อบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ. า นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอานาจ
ใ แ องค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ จายคาใช
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเขา
ร ม ารแขงขัน ีฬาขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถิ่น (พ. .2561-2565)
นาที่ 151 ลาดับที่ 3

นา : 104/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

ค่าวัสดุ

รวม

45,000 บาท

จาน น

15,000 บาท

ั ดุงานบานงานครั

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

15,000 บาท

รวม

3,251,430 บาท

รวม

2,542,830 บาท

รวม

2,542,830 บาท

จาน น

2,161,320 บาท

ั ดุ านั งาน
เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตาม
ระเบียบฯ

นา : 105/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น

จาน น

91,200 บาท

จาน น

121,200 บาท

จาน น

169,110 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทา ับอัตราเงิน
ประจาตาแ นงใ ับ ขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่นที่มี
ิทธิ ตาม นัง ือ านั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3
/ 313 เรื่อง ประ า .จ. .ท. และ .อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่ ไปเ ี่ย ับเงินคาตอบแทนนอ เ นือจา เงินเดือนของขา
ราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น พ. . 2564 ลง ันที่ 17
ุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งาน
เท บาล ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง าด ย ารเบิ จายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและล จางประจา น
ราช าร (ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม นัง ือ
ด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ันที่ 14พฤ ภาคม 2555
เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
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งบดาเนินงาน

รวม

708,600 บาท

รวม

246,400 บาท

จาน น

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ ร
ป ครอง นทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติงานดาน
ารรั าค ามเจ็บป่ ย คาตอบแทนคณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้ง
ตาม ฎ มาย าด ย ารจัดซื้อจัดจางและ ารบริ ารพั ดุภาค
รัฐ คาป่ ย าร อปพร. คาป่ ย ารอา า มัครบริบาลทองถิ่น คา
มนาคุณ รรม าร อบคัดเลือ คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
ขอเท็จจริงค ามรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ รรม าร อบ
น ินัย คาตอบแทนเจา นาที่ใน ารเลือ ตั้ง เงินราง ัลเงินทา
ข ัญฝ่าอันตรายเปนครั้งครา ฯลฯ ตามระเบียบฯ
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร
จาน น

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ องค์ รป ครอง น
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาล ล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จาน น

36,400 บาท

รวม

110,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตางๆ ของเท บาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
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รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จาน น

30,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

รวม

337,200 บาท

จาน น

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านั งานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข ดิน อ ปา า น้ายาลบคาผิด เ าอี้พลา ติ แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแ รง างเอ าร แฟ้มซองปา า ดิน อ แผง ั้น อง น้า
ดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาล พนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ฯลฯ
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ ในค ามรับผิดชอบของ องชาง
ค่าวัสดุ
ั ดุ านั งาน

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง
เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี

จาน น

10,000 บาท
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ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

39,700 บาท

จาน น

2,500 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ
ั ดุคอมพิ เตอร์
จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึ ขอมล แบบตางๆ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์ แผน รองแ งโปรแ รม แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

คาบริ ารโทร ัพท์

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทร ัพท์พื้นฐานใน านั งาน เพื่อใน ารติดตอ
น ยงานตางๆ ตามใบแจง นี้ขององค์ ารโทร ัพท์
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

10,000 บาท

รวม

22,182,930 บาท

รวม

7,822,330 บาท

รวม

7,822,330 บาท

จาน น

2,120,940 บาท

เพื่อจายเปนคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม คาบริ าร
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจง นี้
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนขาราช าร รือพนั งาน นทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนใ แ พนั งานเท บาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตาแ นงและอัตรา ที่ .ท. า นดตามระเบียบ
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เงินประจาตาแ นง

จาน น

33,000 บาท

คาจางล จางประจา

จาน น

1,640,670 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใ แ ล จางประจา พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ
คาตอบแทนพนั งานจาง

จาน น

3,622,340 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง
จาน น

405,380 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นงประเภทอาน ย าร ใ แ ผ
อาน ย าร องฯ ั นาฝ่ายฯ และพนั งานเท บาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแ นงของพนั งาน นทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร(ฉบับที่ 5) พ. . 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุดที่มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช าร

รวม

3,374,800 บาท

รวม

75,400 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

25,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เ ลาราช ารของ
พนั งานเท บาลล จางประจา และพนั งานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอ เ ลาราช ารและ ัน ยุดราช าร ตามระเบียบฯ ตาม นัง ือ
ระทร งม าดไทย ที่มท 0808.4/ 1562 ลง ัน
ที่ 15 พฤ ภาคม 2550 เรื่อง ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เ ลาราช ารขององค์ รป ครอง นทองถิ่น
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร
เงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตรขาราช าร/พนั งาน/ล จางประจา
เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือ าร ึ าบุตร ใ แ พนั งานเท บาล
และล จางประจา แ ผมี ิทธิใน ารเบิ จาย ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

2,021,600 บาท

จาน น

291,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ตามอานาจ นาที่ของเท บาล
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
าร
จางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง
นทองถิ่น
คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราช าร
จาน น

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราช าร คาจาง
เ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
าร
จางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง
นทองถิ่น
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
จาน น

200,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริ ารตาง ๆ ของเท บาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริ ารรับใช คาเบี้ยประ ันภัย คา
ใชจายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา าคาเย็บป นัง ือ รือเขา
ป นัง ือ คาถายเอ าร คาโฆ ณาเผยแพร ิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
รือจายเปนคาจางเ มาบริ ารบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ
-เปนไปตาม นัง ือ ระทร งม าดไทย ด นมา ที่ มท 0808.2
/ 4044 ลง ันที่ 10 ร ฎาคม 2563 เรื่อง ลั เ ณฑ์ ารดาเนิน
าร
จางเอ ชนและเบิ จายเงินคาจางเ มาบริ ารขององค์ รป ครอง
นทองถิ่น

นา : 111/121

ันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:22:32

รายจายเ ี่ย เนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเขาลั ณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารเดินทางไปราช าร ของผบริ าร
มาชิ ภาเท บาลพนั งานเท บาล ล จางประจา และ
พนั งานจาง ที่มี ิทธิไดรับตามระเบียบ ระทร งม าดไทย า
ด ยคาใชจายใน ารเดินทางไปราช ารของเจา นาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พั คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ
คาใชจายใน าร างและปรับปรุงผังเมืองร ม

จาน น

30,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

จาน น

1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน ารดาเนินคาใชจายใน าร างและปรับ
ปรุงผังเมืองร ม เชน คา มนาคุณ ิทยา ร คาที่พั คาพา นะ คา
อา าร คาเครื่องดื่ม คา ั ดุอุป รณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จาเปนตองจายใน ารดาเนิน ารเพื่อ ารจัดโครง ารบรรลุ ัตถุ
ประ งค์
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496 และ ที่แ ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
-ระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายใน ารฝ อบรม
และ ารเขารับ ารฝ อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. . 2557
และระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. . 2562
- เปนไปตามระเบียบ ระทร งม าดไทย าด ย ารเบิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค์ รป ครอง นทองถิ่น พ. .2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565)
นาที่ 73 ลาดับที่ 12
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
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ค่าวัสดุ

รวม

1,257,800 บาท

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุ อ ราง

จาน น

400,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไ ลและอุป รณ์ตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอ ยางใน มอน้ารถยนต์ฯลฯ ที่จาเปนตองเปลี่ยนเพื่อใ อย
ใน ภาพที่ใชงานไดดี
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จาน น

278,800 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชนน้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ า รับใช
ับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์และยานพา นะตางๆ

ั ดุโฆ ณาและเผยแพร

จาน น

1,000 บาท

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุโฆ ณาและเผยแพรตางๆ เชน ระดา เขียน
โป เตอร์ พ ัน ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รปที่ไดจา ารลางอัด
ขยาย แผนป้าย แผนพับ ใบปลิ ป้ายประชา ัมพันธ์ และ ั ดุ
อื่นๆ ที่ใชใน ารเผยแพรขา ารและประชา ัมพันธ์ ฯลฯ

ั ดุเครื่องแตง าย
เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตง าย เชน เครื่องแตง าย ของผปฎิ
บัติงาน เ ื้อชชีพ พนั งานดับเพลิง ชุดปฏิบัติ นาที่ ฯลฯ
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ั ดุ าร จ

จาน น

8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุ าร จ ั ดุอุป รณ์และอะไ ล เชน บัน
ไดอลมิเนียม เครื่องมือแ ะ ลั เครื่องมือดึง ายโทร ัพท์ และ
อื่นฯลฯ
ั ดุจราจร
จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุจราจร เชน ั ดุ ญ
ั ญา
จราจร ตางๆ ร ยจราจร ไฟจราจร ยางง นั ชนขอบเ า ยาง
ชะลอค ามเร็ ระจ องโคง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

20,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

รวม

10,985,800 บาท

รวม

1,980,000 บาท

จาน น

1,980,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถบรรทุ ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อรถบรรทุ (ดีเซล) 6 ลอ จาน น 1 คัน งบ
ประมาณ 1,980,000 บาท
รายละเอียดคุณลั ณะดังนี้
-ขนาด 6 ตัน ปริมาตร ระบอ บไมต่า า 6,000 ซีซี รือ าลัง
เครื่องยนต์ ง ุด ไมต่า า 170 ิโล ัตต์แบบ ระบะเททายขนาด
ค ามจุไดไมนอย า 4 ล บา ์ ลา น้า นั ของรถร มน้า นั
บรรทุ ไมต่า า 12,000 ิโล รัม พรอม ระบะและเครื่องปรับ
อา า
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 10 นาที่ 11
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

9,005,800 บาท

จาน น

663,000 บาท

คา อ ราง ิ่ง าธารณป าร
อ รางถนน ค. .ล. พรอม างทอระบายน้า,บอพั และราง ี ซอย
า นาแย ข า

เพื่อจายเปนคา อ รางถนน ค ล.พรอม างทอระบายน้า บอพั
และราง ี ซอย า นาแย ข า
งบประมาณ 663,000 บาท
รายละเอียด อ รางถนน ค ล. นา 0.15 ม. าง 4.80 ม.(ไม
ร มราง ี) ยา 82 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 393.6 ตร.ม.และ าง
ทอระบายน้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั และราง ี 2 ฝั่ง ค าม
ยา ร มไมนอย า 164 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล
า นด
ถานที่ อ ราง ซอย า นาแย ข า ถนนปราจีนอนุ รณ์ ซอย 5
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 2 ลาดับ 3
อ รางถนน ค ล. พรอม างทอระบายน้า บอพั และราง ี 1 ฝั่ง จาน น
(ซอย ลัง นย์โตโยตาถึงถนน ุ ินท ง ์)
เพื่อจายเปนคา อ รางถนน ค ล.พรอม างทอระบายน้า บอพั
และราง ี 1 ฝั่ง (ซอย ลัง นย์โตโยตาถึงถนน ุ ินท ง ์) งบ
ประมาณ 649,000 บาท
รายละเอียด อ รางถนน ค ล. นา 0.15 ม. าง 5.0 ม.(ไมร ม
ราง ี) ยา 115 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 575 ตร.ม.และ างทอ
ระบายน้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั และราง ี 1 ฝั่ง ค าม
ยา ร มไมนอย า 115 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล
า นด
ถานที่ อ ราง ซอย ลัง นย์โตโยตา ถนน ุ ินท ง ์ ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 3 ลาดับ 4

649,000 บาท
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จัดทาซุมป้ายเท บาลเมืองปราจีนบุรีบริเ ณริมเขื่อน(ขาง าลพระ
ลั เมือง)

จาน น

300,000 บาท

ตีเ นจราจรถนนภายในเขตเท บาลฯ

จาน น

1,767,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตีเ นจราจรถนนในเขตเท บาล งบ
ประมาณ 1,767,800 บาท
รายละเอียด ตีเ นจราจรถนนในเขตเท บาลฯพื้นที่ไมนอย
า 4,419 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ตาบล นาเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัด
ปราจีนบุรี
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 1 ลาดับ 2
ปรับปรุงเ าะ ลางถนนเท บาลดาริ (บริเ ณ นา ถานีตาร จ)

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทาซุมป้ายเท บาลเมืองปราจีนบุรีบริเ ณริม
เขื่อน (ขาง าลพระ ลั เมือง) งบประมาณ 300,000 บาท
รายละเอียด จัดทาซุมป้ายชื่อเท บาลเมืองปราจีนบุรี จาน น 1
แ ง รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ตาบล นาเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัด
ปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 1 ลาดับ 1
คาปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ราง

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงเ าะ ลางถนนเท บาลดาริ (บริเ ณ นา
ถานีตาร จ) งบประมาณ 100,000 บาท
รายละเอียด ปรับปรุงเ าะ ลางถนน ทา ีขอบคัน ิน จัด
น ปล ตนไม จาน น 1 แ ง รายละเอียดตามแบบที่เท บาล
า นด
ถานที่ อ ราง ถนนเท บาลดาริ (บริเ ณ นา ถานี
ตาร จ) อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 6 ลาดับ 8
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ปรับปรุงถนน ค ล. ถนนปราจีนตคาม ซอย 25

จาน น

820,000 บาท

ปรับปรุงถนน ค ล. ถนนปราจีนอนุ รณ์ ซอย 10/1

จาน น

319,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ค ล. ถนนปราจีน
อนุ รณ์ ซอย 10/1 งบประมาณ 319,000 บาท
รายละเอียด ปรับปรุงย ระดับถนน ค ล. นา 0.15 ม
. าง 4.45 ม. ยา 120 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 534 ตร.ม
. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ถนนปราจีนอนุ รณ์ ซอย 10/1 ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 4 ลาดับ 6
ปรับปรุงถนน ค ล. ทางเขา นปราจีน นารมย์

จาน น

603,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ค ล. ถนนปราจีนตคาม ซอย 25
งบประมาณ 820,000 บาท
รายละเอียด ปรับปรุงถนน ค ล. นา 0.15 ม. าง 3.40 ม
. ยา 60 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 204 ตร.ม.และ างทอระบาย
น้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั 2 ฝั่ง ค ามยา ร มไมนอย
า 370 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ถนนปราจีนตคาม ซอย 25 ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 4 ลาดับ 5

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงถนน ค ล. ทางเขา นปราจีน นารมย์
งบประมาณ 603,000 บาท
รายละเอียด ปรับปรุงถนน ค ล. นา 0.15 ม. าง 6.00 ม.(ไม
ร มราง ี) ยา 96 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 576 ตร.ม.และทอ
ระบายน้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั และราง ี 1 ฝั่ง ค าม
ยา ร มไมนอย า 96 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ทางเขา นปราจีน นารมย์ ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 12 นาที่ 4 ลาดับที่ 5
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ปรับปรุงถนน ค ล. พรอม างทอระบายน้าถนนปราจีนอนุ รณ์ซอย จาน น
1

1,887,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน ค ล. พรอม างทอระบายน้า ถนน
ปราจีนอนุ รณ์ ซอย 1
งบประมาณ 1,887,000
รายละเอียด ปรับปรุงถนน ค ล. นา 0.15 ม. างเฉลี่ย 7.00 ม
. ยา 304 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 2,103 ตร.ม.และ างทอ
ระบายน้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั 1 ฝั่ง ค ามยา ร มไม
นอย า 304 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ถนนปราจีนอนุ รณ์ ซอย 1 ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3/2564 นาที่ 3 ลาดับที่ 1

ปรับปรุงย ระดับถนน ค ล. พรอม างทอระบายน้า ถนนปราจีน
อนุ รณ์ ซอย 1 (บริเ ณดาน ลัง ัด ล งปรีชา ุล)
เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงย ระดับถนน ค ล.พรอม างทอระบาย
น้า ถ.ปราจีนอนุ รณ์ ซอย 1 (บริเ ณดาน ลัง ัด ล งปรีชา ล
) งบประมาณ 778,000 บาท
รายละเอียด ปรับปรุงย ระดับถนน ค ล. นา 0.15 ม
. าง 4.00 ม. ยา 150 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 600 ตร.ม.และ
างทอระบายน้าขนาด .0.40 ม.พรอมบอพั 1 ฝั่ง ค ามยา
ร มไมนอย า 225 ม. รายละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ถนนปราจีนอนุ รณ์ ซอย 1 (บริเ ณดาน ลัง ัด
ล งปรีชา ล) ตาบล นาเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัด
ปราจีนบุรี
เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 5 ลาดับ 7

จาน น

778,000 บาท

นา : 118/121
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เ ริมผิ จราจรแอ ฟัลท์ติ คอน รีตถนน ลังโรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี

จาน น

1,019,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเ ริมผิ จราจรแอ ฟัลท์ติ คอน รีตถนน ลัง
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
งบประมาณ 1,019,000 บาท
รายละเอียด เ ริมผิ จราจร แอ ฟัลท์ติ คอน รีต นาเฉลี่ย 0.05
ม. างเฉลี่ย 5.50 ม. ยา 400 ม. รือพื้นที่ไมนอย า 2,200
ตร.ม. เปลี่ยนฝาตะแ รงเ ล็ บอพั และตีเ นจราจร ราย
ละเอียดตามแบบที่เท บาล า นด
ถานที่ อ ราง ถนน ลังโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ตาบล นา
เมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จัง ัดปราจีนบุรี
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561 -2565 ) แ ไข ครั้ง
ที่ 2/2564 นาที่ 6 ลาดับ 9
คาชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คาชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
เพื่อจายเปนเงินคาชดเชยคางาน ิ่ง อ รางตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K) ใน รณี ัญญาจางตามแบบปรับราคาได
-เปนไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ 1837 ลง ันที่ 11 ันยายน 2560 เรื่อง ารขอ
รับเงินชดเชยคางาน ิ่ง อ รางตาม ัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K)
- นัง ือ านั เลขาธิ ารคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ 109
ลง ันที่ 24 ิง าคม 2532 เรื่อง ารพิจารณาช ยเ ลือผประ อบ
ารอาชีพงาน อ ราง
- นัง ือ านั งบประมาณ ที่ นร 0407/ 150 ลง ันที่ 24
ิง าคม 2544 เรื่อง ารปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง าร
แ ไขปัญ า ารชดเชยคางาน ิ่ง อ รางตาม ัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

นา : 119/121
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

170,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

รวม

540,260 บาท

รวม

350,260 บาท

รวม

350,260 บาท

จาน น

338,260 บาท

คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
ค่าวัสดุ
ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ
เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

ั ดุ อ ราง
เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คา ระแ ไฟฟ้า ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
คาตอบแทนพนั งานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามอัตราที่ า นด ตามระเบียบฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งานจาง

จาน น

12,000 บาท

รวม

190,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จาน น

40,000 บาท

รวม

50,000 บาท

ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุ

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ลอดไฟ าย
ไฟ ปลั๊ ไฟ ฟิ ์ เบร เ อร์ เทปพัน ายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชนไม
าด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปโตะ ถ ยจาน ชอนแ น้า ฯลฯ
ั ดุ อ ราง

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ อ รางตางๆ เชน ไม
ตางๆ ี อิฐ ิน ดิน ทราย ปนซีเมนต์ เ ล็ ยางมะตอย าเร็จ
รป ฯลฯ
ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ ารแพทย์

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ใ แ พนั งานจางตาม
ภาร ิจ และพนั งานจางทั่ ไป ตามระเบียบ ระทร ง ารคลัง า
ด ย ารเบิ จายเงินเพิ่ม ารครองชีพชั่ ครา ของขาราช ารและ
ล จางประจา นราช าร (ฉบับที่ 5) พ. .2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตาม นัง ือด นที่ ุด ที่ มท 0809.3/ 1259 ลง ัน
ที่ 14 พฤ ภาคม 2555
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
คาบารุงรั าและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบารุงรั า รือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิ เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเ าอี้ ฯลฯ
คาบารุงรั า รือซอมแซมรถยนต์รถจั รยานยนต์ และยาน
พา นะอื่นๆ คาบารุงรั า รือซอมแซมที่ดินและ ิ่ง อ ราง
ตางๆ
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเปนคา ั ดุ ิทยา า ตร์ รือ าร
แพทย์ ตางๆ เชน แอล อฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเ ชภัณฑ์ ทราย
อะเบท น้ายาพน มอ ค ัน าจัดยุง นา า อนามัย ชุด
ป้อง ันเชื้อโรค ฯลฯ

นา : 121/121
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ั ดุเครื่องแตง าย

จาน น

5,000 บาท

รวม

100,000 บาท

คาไฟฟ้า

จาน น

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คา ระแ ไฟฟ้า ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้ของ านั งาน ารไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตง าย เชน เครื่องแตง าย ของผปฎิ
บัติงาน เ ื้อชชีพ พนั งานดับเพลิง ชุดปฏิบัติ นาที่ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาน้าประปา คาน้าบาดาล ที่ใชใน ิจ ารของ
เท บาล ตามใบแจง นี้
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นา : 1/34

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

คาชาระ นี งิน

3,994,950

คาชาระดอ บีย

568,190

งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม
งินสมทบ องทุน งินทดแทน
บียยังชีพผสงอายุ

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

1,394,000
45,000
22,087,200

บียยังชีพความพิ าร

4,672,800

บียยังชีพผป่วย อดส์

120,000

งินสารองจาย

500,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินบา น็จล จาง
ประจา
คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

3,404,800

848,400
2,300,000
200,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 2/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

รวม
3,994,950

คาชาระดอ บีย

568,190

งินสมทบ องทุน งินทดแทน
บียยังชีพผสงอายุ

งบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

คาชาระ นี งิน
งินสมทบ องทุนประ ัน
สังคม

งบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

1,394,000
45,000
22,087,200

บียยังชีพความพิ าร

4,672,800

บียยังชีพผป่วย อดส์

120,000

งินสารองจาย

500,000

รายจายตามขอผ พัน
งินสมทบ องทุน
บา น็จบานาญขา
ราช ารสวนทองถิ่น (
.บ.ท.)
งินชวยคาครองชีพผรับ
บานาญ (ช.ค.บ.)
งินบา น็จล จาง
ประจา
คาใชจายใน ารจัด าร
จราจร

3,404,800

848,400
2,300,000
200,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 3/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินคาบารุงสมาคม
สันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย
งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

177,300

50,000
744,750

งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

50,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

30,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

20,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

1,429,920

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

351,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

351,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

513,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 4/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งินคาบารุงสมาคม
สันนิบาต ทศบาลแ ง
ประ ทศไทย
งินสมทบ องทุน
สวัสดิ ารชุมชน

งบกลาง

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งินสมทบ องทุน ลั
ประ ันสุขภาพ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

177,300

50,000
744,750

งินชวยพิ ศษ
งินชวยคาทาศพขา
ราช าร/พนั งาน

50,000

งินชวยคาทาศพล จาง
ประจา

30,000

งินชวยคาทาศพ
พนั งานจาง

20,000

งิน ดือนนาย /รองนาย
องค์ รป ครองสวนทองถิ่น

1,429,920

คาตอบแทนประจาตาแ นง
นาย /รองนาย

351,000

คาตอบแทนพิ ศษนาย /รอง
นาย

351,000

คาตอบแทนราย ดือน
ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย
ทศมนตรี นาย องค์ าร
บริ ารสวนตาบล

513,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 5/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

3,563,640

18,410,600

1,833,120

62,970,410

5,809,080

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น

495,000

30,540

5,145,200

127,200

58,000

งินประจาตาแ นง

624,600

18,000

67,200

262,200

103,200

2,934,060

3,898,920

5,328,480

926,280

5,002,610

188,390

320,880

318,840

63,780

456,000

635,040

2,061,500

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง
คาจางล จางประจา
งินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา บียประชุม

1,115,760

2,054,220

217,200

267,450

6,274,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา
คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

50,400

140,000

56,000

121,600

70,000

3,500

คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร

233,000

คา ชาบาน

193,200

13,000

5,000
72,000

560,000

5,000

1,111,800

27,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 6/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งิน พิ่มตาง ๆ ของขาราช าร
รือพนั งานสวนทองถิ่น
งินประจาตาแ นง
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

คาตอบแทนพนั งานจาง
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จาง
คาจางล จางประจา

4,282,260

97,587,250

91,200

5,947,140

154,200

1,256,400

3,791,450

338,260

22,437,260

405,380

12,000

1,765,270

1,640,670

ค่าตอบแทน

50,400

200,000

คา บียประชุม
คาตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ วลาราช าร
คา ชาบาน

4,604,660
6,274,800

งิน พิ่มตาง ๆ ของล จาง
ประจา
คาตอบแทนผปฏิบัติราช าร
อัน ป็นประโยชน์แ องค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น

รวม

3,563,640

งินวิทยฐานะ

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิ
สภา/ ลขานุ ารสภาองค์ ร
ป ครองสวนทองถิ่น
งิน ดือนขาราช าร รือ
พนั งานสวนทองถิ่น

งบบุคลากร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

587,600
3,500

60,000

876,000
265,200

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 7/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

230,200

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

50,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ
คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราช าร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

4,800

65,400

13,200

10,000

3,067,000

50,000

20,000

35,000

10,000

174,960

174,960

58,500

55,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาชดใชความ สีย าย
รือสินไ มทดแทน
รณี ิดอุบัติ ตุจา
ทศบาล

5,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 8/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

ค่าตอบแทน

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรขา
ราช าร/พนั งาน/ล จ
างประจา

61,800

งินชวย ลือ ารศึ ษา
บุตรผไดรับบานาญ

ค่าใช้สอย

50,000

รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร

210,000

3,392,000

คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ

291,600

641,520

คาจาง มาบริ ารรั ษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราช าร

งบดาเนินงาน

385,400

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง
และพิธี าร

58,500

55,000

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ าร
ปฏิบัติราช ารที่ไม ขา
ลั ษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
คาชดใชความ สีย าย
รือสินไ มทดแทน
รณี ิดอุบัติ ตุจา
ทศบาล

5,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 9/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

320,030

คาใชจายสา รับ าร
ลือ ตังของ ทศบาล

200,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

60,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ิจ รรมและ ารดา นิน
งานของ ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี

200,000

โครง ารปรับปรุงขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครง ารสง สริม าร
ทอง ที่ยว ชิงวัฒนธรรม
ทศบาล มืองปราจีนบุรี

20,000

โครง ารอบรม พรบ
.ขอมลขาวสาร 2540

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม

902,500

โครง ารจัดระ บียบ
ชุมชน

25,000

50,000

35,000

10,000

30,000

120,000

99,600

60,000

540,000

50,000

15,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

50,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 10/34

แผนงาน
คาใชจายใน าร ดินทาง
ไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

60,000

รวม

530,030

คาใชจายสา รับ าร
ลือ ตังของ ทศบาล

200,000

โครง ารจัดงานวัน
ทศบาล

60,000

โครง ารประชาสัมพันธ์
ิจ รรมและ ารดา นิน
งานของ ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี

200,000

โครง ารปรับปรุงขอมล
แผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครง ารสง สริม าร
ทอง ที่ยว ชิงวัฒนธรรม
ทศบาล มืองปราจีนบุรี

20,000

โครง ารอบรม พรบ
.ขอมลขาวสาร 2540

20,000

คาบารุงรั ษาและซอมแซม
โครง ารจัดระ บียบ
ชุมชน

1,270,000

50,000

3,142,100
15,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 11/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารดับ พลิงพืนที่
สี่ยงภัยชุมชน นาแนน

5,000

โครง ารฝึ อบรม
สมาชิ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.)

50,000

โครง ารรณรงค์ พื่อลด
อุบัติ ตุจา ารจราจร
ในชวง ทศ าล

10,000

โครง ารสาธิต ารดับ
พลิงถวายแดพระภิ ษุ
และสาม ณร

5,000

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันประถม
ศึ ษา

740,400

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันมัธยม
ศึ ษา

930,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 12/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารดับ พลิงพืนที่
สี่ยงภัยชุมชน นาแนน

5,000

โครง ารฝึ อบรม
สมาชิ อาสาสมัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
(อปพร.)

50,000

โครง ารรณรงค์ พื่อลด
อุบัติ ตุจา ารจราจร
ในชวง ทศ าล

10,000

โครง ารสาธิต ารดับ
พลิงถวายแดพระภิ ษุ
และสาม ณร

5,000

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันประถม
ศึ ษา

740,400

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันมัธยม
ศึ ษา

930,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 13/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันอนุบาล

275,400

โครง ารจัด ารศึ ษา
แ ด็ ดอยโอ าสใน
ขต ทศบาล

270,000

ตรียมความพรอม ด็
อนวัย รียน( ด็
ล็ )ศนย์พัฒนา ด็ ล็

698,400

คาพัฒนาครอาสา

6,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (ประถมศึ ษา)

17,858,640

ฝึ อบรมพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รที่
ี่ยวของ ับศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาล
มืองปราจีนบุรี

40,000

สนับสนุนคาใชจาย าร
บริ ารสถานศึ ษา

4,434,240

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 14/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารขยายโอ าส
าร รียน ารสอนและ
พัฒนาคุณภาพ าร
ศึ ษาระดับชันอนุบาล

275,400

โครง ารจัด ารศึ ษา
แ ด็ ดอยโอ าสใน
ขต ทศบาล

270,000

ตรียมความพรอม ด็
อนวัย รียน( ด็
ล็ )ศนย์พัฒนา ด็ ล็

698,400

คาพัฒนาครอาสา

6,000

โครง ารสนับสนุนคาใช
จาย ารบริ ารสถาน
ศึ ษา (ประถมศึ ษา)

17,858,640

ฝึ อบรมพัฒนา
ศั ยภาพบุคลา รที่
ี่ยวของ ับศนย์พัฒนา
ด็ ล็ ในสัง ัด ทศบาล
มืองปราจีนบุรี

40,000

สนับสนุนคาใชจาย าร
บริ ารสถานศึ ษา

4,434,240

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 15/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลา ร
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน
สัง ัด ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี

20,000

อบรมสัมมนา ชิงปฏิบัติ
ารพัฒนาศั ยภาพ
มนุษย์

40,000

โครง ารสารวจขอมล
จานวนสัตว์และขึน
ทะ บียนสัตว์ตาม
โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

9,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 16/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลา ร
ศนย์พัฒนา ด็ ล็ ใน
สัง ัด ทศบาล มือง
ปราจีนบุรี

20,000

อบรมสัมมนา ชิงปฏิบัติ
ารพัฒนาศั ยภาพ
มนุษย์

40,000

โครง ารสารวจขอมล
จานวนสัตว์และขึน
ทะ บียนสัตว์ตาม
โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

9,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 17/34

แผนงาน
โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

45,000

คาจาง มาตรวจสอบ
คุณภาพนา อา าศ บอ
ขยะ

70,000

คาจาง มาติดตังไฟฟ้า
พื่อใชในราช าร

18,000

คาจาง มาทาความ
สะอาดตลาดสด ถนน
และทาง ทา

7,071,800

คาจาง มาทาความ
สะอาดอาคารศนย์
บริ ารสาธารณสุข

144,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
ป็น ารจางทา
คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ จาง
มา รปภ.

17,640

752,400

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 18/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ์ อัครราช
ุมารี รมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000

คาจาง มาตรวจสอบ
คุณภาพนา อา าศ บอ
ขยะ

70,000

คาจาง มาติดตังไฟฟ้า
พื่อใชในราช าร

18,000

คาจาง มาทาความ
สะอาดตลาดสด ถนน
และทาง ทา

7,071,800

คาจาง มาทาความ
สะอาดอาคารศนย์
บริ ารสาธารณสุข

144,000

คาจาง มาที่มีลั ษณะ
ป็น ารจางทา
คาจาง มาบริ าร
บุคคลภายนอ จาง
มา รปภ.

17,640

752,400

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 19/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

จาง มาที่มีลั ษณะ
ารจางทา

36,800

จาง มาบริ ารบุคคล
ภายนอ

831,600

โครง ารจัด ารขยะ
ดวย ลั 3 Rs

30,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ซอมแผน ผชิญ ตุ าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยในศนย์ าจัด
ขยะมลฝอย ทศบาล
มืองปราจีนบุรี

40,000

โครง ารรณรงค์พัฒนา
รั ษาสิ่งแวดลอม ฉลิม
พระ ียรติ

30,000

โครง ารรั ชุมชนรั ษ์
สิ่งแวดลอม

50,000

โครง ารชุมชน ขมแข็ง
อาชนะยา สพติดอยาง
ยั่งยืนแบบบรณา าร

22,400

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ า ารตัง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

30,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 20/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

จาง มาที่มีลั ษณะ
ารจางทา

36,800

จาง มาบริ ารบุคคล
ภายนอ

831,600

โครง ารจัด ารขยะ
ดวย ลั 3 Rs

30,000

โครง ารฝึ อบรม าร
ซอมแผน ผชิญ ตุ าร
ป้อง ันและระงับ
อัคคีภัยในศนย์ าจัด
ขยะมลฝอย ทศบาล
มืองปราจีนบุรี

40,000

โครง ารรณรงค์พัฒนา
รั ษาสิ่งแวดลอม ฉลิม
พระ ียรติ

30,000

โครง ารรั ชุมชนรั ษ์
สิ่งแวดลอม

50,000

โครง ารชุมชน ขมแข็ง
อาชนะยา สพติดอยาง
ยั่งยืนแบบบรณา าร

22,400

โครง ารป้อง ันและ
แ ไขปัญ า ารตัง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

30,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 21/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

โครง ารฝึ อบรมภมิคุม
ันสายใยในครอบครัว

25,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบทบาทสตรี

30,000

โครง ารอบรมพัฒนา
อาชีพ

25,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

100,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

200,000

โครง ารจัดงานวัน ขา
พรรษา

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

200,000

โครง ารประ วด
มารยาทไทย

20,000

โครง ารประ วดสวด
มนต์ มสรร สริญพระ
รัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ

20,000

โครง ารวันพอแ งชาติ

10,000

โครง ารวันแมแ งชาติ

10,000

โครง ารสง สริมพัฒนา
ีฬาและนันทนา าร

300,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

นา : 22/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

โครง ารฝึ อบรมภมิคุม
ันสายใยในครอบครัว

25,000

โครง ารพัฒนา
ศั ยภาพบทบาทสตรี

30,000

โครง ารอบรมพัฒนา
อาชีพ

25,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีลอย ระทง

100,000

โครง ารจัดงาน
ประ พณีสง รานต์

200,000

โครง ารจัดงานวัน ขา
พรรษา

20,000

โครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติ

200,000

โครง ารประ วด
มารยาทไทย

20,000

โครง ารประ วดสวด
มนต์ มสรร สริญพระ
รัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ

20,000

โครง ารวันพอแ งชาติ

10,000

โครง ารวันแมแ งชาติ

10,000

โครง ารสง สริมพัฒนา
ีฬาและนันทนา าร

300,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 23/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

จัดงานประ พณีวันขึนปี
ใ ม

300,000

ฝึ อบรมนาฎศิลป์ไทย
และศิลปะ ารแสดงไทย

20,000

วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา สม ด็จพระ
นาง จาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี

30,000

วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลง รณพระวชิร ลา
จาอย ัว

30,000

คาติดตังไฟฟ้า พื่อใชใน
ราช าร
คาใชจายใน ารวางและ
ปรับปรุงผัง มืองรวม

ค่าวัสดุ

วัสดุสานั งาน

368,000

25,000

98,000

65,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

350,000

25,000

10,000

10,000

50,000

วัสดุงานบานงานครัว

45,000

5,000

8,179,200

15,000

203,000

วัสดุ อสราง

35,000

20,000

16,000

10,000

560,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

90,000

95,000

12,000

20,000

368,000

45,000

20,000

4,000

15,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 24/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

จัดงานประ พณีวันขึนปี
ใ ม

300,000

ฝึ อบรมนาฎศิลป์ไทย
และศิลปะ ารแสดงไทย

20,000

วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา สม ด็จพระ
นาง จาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลั ษณ พระบรม
ราชินี

30,000

วัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
ด็จพระปร มนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรม าวชิรา
ลง รณพระวชิร ลา
จาอย ัว

30,000

คาติดตังไฟฟ้า พื่อใชใน
ราช าร

200,000

200,000

คาใชจายใน ารวางและ
ปรับปรุงผัง มืองรวม

100,000

100,000

วัสดุสานั งาน

250,000

871,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

500,000

30,000

975,000

วัสดุงานบานงานครัว

10,000

10,000

8,486,200

400,000

55,000

1,096,000

วัสดุ อสราง
วัสดุยานพา นะและขนสง

50,000

655,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 25/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

415,700

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์

10,000

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

10,000

13,000

340,000

20,000

วัสดุคอมพิว ตอร์
ค่าวัสดุ

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
388,200

วัสดุ ครื่องแตง าย

100,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

150,000

วัสดุ ารศึ ษา

50,000

118,000

130,000

2,297,650

100,000

360,000

งบดาเนินงาน

20,000

20,000

10,000

50,000

50,000
88,000

5,000
10,000

วัสดุ าร ษตร

200,000

วัสดุสารวจ

3,000

วัสดุอื่น

5,000

วัสดุจราจร
คาไฟฟ้า

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

105,000

40,000

30,000

คานาประปา คานาบาดาล

50,000

20,000

600,000

10,000

คาบริ ารโทรศัพท์

52,500

10,000

15,000

20,000

คาบริ ารไปรษณีย์

60,000

คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม

85,000

คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

20,000

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

16,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

30,000
86,000

17,000

20,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 26/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุ ชือ พลิงและ ลอลื่น

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
318,500

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ าร
แพทย์
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

ค่าวัสดุ

10,000

วัสดุคอมพิว ตอร์

30,000

628,000

วัสดุ ครื่องแตง าย

5,000

5,000

วัสดุ ครื่องดับ พลิง

198,000
155,000

วัสดุ ารศึ ษา

10,000

วัสดุ าร ษตร

200,000
8,000

11,000
5,000

20,000

คาไฟฟ้า
คานาประปา คานาบาดาล
คาบริ ารโทรศัพท์

20,000
5,000

คาบริ ารไปรษณีย์
คาบริ ารสื่อสารและโทร
คมนาคม
คา ชาพืนที่ ว็บไซต์ และคา
ธรรม นียมที่ ี่ยวของ

ค่าครุภัณฑ์

480,000
56,500

วัสดุจราจร

งบลงทุน

3,620,050

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,500

วัสดุสารวจ

งบดาเนินงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รือ
อิ ล็ ทรอนิ ส์

20,000
180,000

385,000

20,000

806,000
102,500
60,000

10,000

128,000
20,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

นา : 27/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอย วา 19 นิว)

88,000

คาจัดซือ ครื่องพิมพ์
Multifunction ล ซอร์
รือ LED ขาวดา

10,000

คาจัดซือ ครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซือ ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง
มึ พิมพ์ (T รือดี วา
Ink Tank Printer)

7,500

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
จัดซือรถดัม ปอร์
จัดซือรถบรรทุ ดี ซล
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

197,950

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

นา : 28/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

คาจัดซือ ครื่อง
คอมพิว ตอร์ สา รับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอย วา 19 นิว)

88,000

คาจัดซือ ครื่องพิมพ์
Multifunction ล ซอร์
รือ LED ขาวดา

10,000

คาจัดซือ ครื่องสารองไฟ
ขนาด 800 VA

2,500

จัดซือ ครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
มึ พรอมติดตังถัง
มึ พิมพ์ (T รือดี วา
Ink Tank Printer)

7,500

คาบารุงรั ษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน
สง
จัดซือรถดัม ปอร์
จัดซือรถบรรทุ ดี ซล
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คา อสรางสิ่งสาธารณป าร

197,950
1,980,000

1,980,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 29/34

แผนงาน
อสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบาย
นา,บอพั และรางวี
ซอยวาสนาแย ขวา
อสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนา
บอพั และรางวี 1 ฝั่ง
(ซอย ลังศนย์โตโยตา
ถึงถนนสุวินทวงศ์)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

จัดทาซุมป้าย ทศบาล
มืองปราจีนบุรีบริ วณ
ริม ขื่อน(ขางศาลพระ
ลั มือง)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง
ตี สนจราจรถนนภายใน
ขต ทศบาลฯ
ปรับปรุง าะ ลางถนน
ทศบาลดาริ (บริ วณ
นาสถานีตารวจ)
ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนปราจีนตคาม ซอย
25

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

นา : 30/34

แผนงาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

อสรางถนน ค.ส.ล.
พรอมวางทอระบาย
นา,บอพั และรางวี
ซอยวาสนาแย ขวา

663,000

663,000

อสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนา
บอพั และรางวี 1 ฝั่ง
(ซอย ลังศนย์โตโยตา
ถึงถนนสุวินทวงศ์)

649,000

649,000

จัดทาซุมป้าย ทศบาล
มืองปราจีนบุรีบริ วณ
ริม ขื่อน(ขางศาลพระ
ลั มือง)

300,000

300,000

ตี สนจราจรถนนภายใน
ขต ทศบาลฯ

1,767,800

1,767,800

ปรับปรุง าะ ลางถนน
ทศบาลดาริ (บริ วณ
นาสถานีตารวจ)

100,000

100,000

ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนปราจีนตคาม ซอย
25

820,000

820,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อ
สราง

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 31/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนปราจีนอนุสรณ์
ซอย 10/1
ปรับปรุงถนน คสล. ทาง
ขาสวนปราจีนวนารมย์
ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนา
ถนนปราจีนอนุสรณ์ซอย
1
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงย ระดับถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายนา ถนนปราจีน
อนุสรณ์ ซอย 1 (บริ วณ
ดาน ลังวัด ลวงปรีชา
ุล)
สริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติ คอน รีตถนน ลัง
โรง รียนอนุบาล
ปราจีนบุรี
คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

1,000

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

นา : 32/34

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

ปรับปรุงถนน คสล.
ถนนปราจีนอนุสรณ์
ซอย 10/1

319,000

319,000

ปรับปรุงถนน คสล. ทาง
ขาสวนปราจีนวนารมย์

603,000

603,000

ปรับปรุงถนน คสล.
พรอมวางทอระบายนา
ถนนปราจีนอนุสรณ์ซอย
1

1,887,000

1,887,000

ปรับปรุงย ระดับถนน
คสล. พรอมวางทอ
ระบายนา ถนนปราจีน
อนุสรณ์ ซอย 1 (บริ วณ
ดาน ลังวัด ลวงปรีชา
ุล)

778,000

778,000

สริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติ คอน รีตถนน ลัง
โรง รียนอนุบาล
ปราจีนบุรี

1,019,000

1,019,000

100,000

100,000

คาชด ชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

งินอุด นุนสวนราช าร

1,000

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 33/34

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน แผนงานการรักษา
แผนงานสาธารณ แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา
ทั่วไป
ความสงบภายใน
สุข
ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน

งินอุด นุนอา าร ลาง
วัน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

7,396,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนสา รับดา นิน
งานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข
รวม

340,000

41,207,390

37,439,300

8,292,460

124,420,710

8,257,740

21,562,660

2,836,020

2,503,800

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:25:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

นา : 34/34
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงาน

แผนงานการ
พาณิชย์

งินอุด นุนอา าร ลาง
วัน

รวม

7,396,000

งินอุด นุนองค์ รประชาชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุด นุนสา รับดา นิน
งานตามแนวทาง
โครง ารพระราชดาริ
ดานสาธารณสุข
รวม

340,000

25,434,360

710,260

272,664,700

วันทีพิมพ์ : 29/9/2564 18:27:40

น้า : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล ม งปราจีนบรี
า ภ ม งปราจีนบรี จัง วัดปราจีนบรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 62,511,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 34,011,000 บาท
ด บียรับจานา

จานวน

30,000,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

8,550,000 บาท

ดยคานวณจา ด บียรับจานาตัง ต ด นตลาคม 2562
ถึง ด น ันยายน 2563 ป็น ณฑ์
า รจา ารจา นายทรัพย์ ลดจานา
ดยคานวณจา ารจา นายทรัพย์ ลด นปทีผานมา ป็น ณฑ์
ด บีย
ด บีย งินฝา ธนาคาร
ดยคานวณจา ด บีย งินฝา ธนาคารตัง ต ด นตลาคม 2562
ถึง ด น ันยายน 2563 ป็น ณฑ์
ราย ด้ บ็ด ตล็ด
ป็นราย ด้ บ็ด ตล็ดตาง ๆ ที ม ข้าลั ษณะรายรับ มวด น ๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 28,500,000 บาท
งินทานบารงท้ งถิน ร้ ยละ 30
ราย ด้จา า ร ทธิ ป 2564
ดยคานวณจา ย ด งิน ด้ น น ัตราร้ ยละ 30%
ละ ช้คน งินยมทนดา นิน าร ารจัด รร า ร ทธิข งป 2563
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ทนดา นิน ารข ง ถานธนานบาล ร้ ยละ 50

น้า : 2/2

จานวน

14,250,000 บาท

จานวน

5,700,000 บาท

ราย ด้จา า ร ทธิ ป 2564
ดยคานวณจา ย ด งิน ด้ น น ัตราร้ ยละ 50%
ละ ช้คน งินยมทนดา นิน าร ารจัด รร า ร ทธิข งป 2563
บา น็จรางวัล ร้ ยละ 20
ราย ด้จา า ร ทธิ ป 2564
ดยคานวณจา ย ด งิน ด้ น น ัตราร้ ยละ 20%
ละ ช้คน งินยมทนดา นิน าร ารจัด รร า ร ทธิข งป 2563
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมื งปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,557,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 4,715,000 บาท
งบกลาง

รวม

4,715,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

700,000 บาท

เงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน ถานธนานุบาล จานวน

700,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในการเบิกเงิน
เกินบัญชี
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
- เพื่อจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงิน ะ มของเทศบาลที่นามาใช้
าหรับเป็นทุนหมุนเวียน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เพื่อ ่งเป็นเงิน มทบเงิน วั ดิการหลังพ้นจาการเป็นพนักงาน
ถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตาม
ระเบียบ านักงาน จ. .ท.ว่าด้วย วั ดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงาน ถานธนานุบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5
งบบุคลากร เป็นเงิน 3,125,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

รวม

3,125,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ถานธนานุบาล จานวน 8
อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงาน ถานธนานุบาล
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เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

115,000 บาท

ค่าต บแทน

รวม

2,085,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง าหรับผู้จัดการ และผู้ตรวจการ
ถานธนานุบาลประจาเขต ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้
ช่วยผู้จัดการ ฯ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตาม
ระเบียบ านักงาน จ. .ท. ว่าด้วยการกาหนดอัตราเงินประจา
ตาแหน่งพนักงาน ถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวัน
ที่ 13 ิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 2,938,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ซึ่งโอน (ย้าย) จากที่อื่น และ
มี ิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงาน ถานธนานุบาล ที่
มี ิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล และ
ครอบครัวที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ านักงาน จ. .ท.
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
ถานธนานุบาลฯ และ าหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจ
การฯ และ าหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการการตรวจ อบทรัพย์รับ
จานาของ ถานธนานุบาล
เงิน มทบเงิน ะ ม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบให้แก่พนักงาน ถานธนานุบาล ใน
อัตรา 10% ของเงินค่าจ้างประจา
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ค่าอาหาร

จานวน

300,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

358,000 บาท

รวม

127,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้กับพนักงาน ถานธนานุ
บาล ในอัตราวันละ 100 บาท ตามหนัง ือ ั่งการที่ 0801.5/ว
758 ลว.30 มิ.ย.42
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยให้กับคณะกรรมการ และพนักงาน ถานธนานุ
บาล ที่มาดาเนินการจาหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนัง ือ านัก
งาน จ. .ท.ที่ มท 303/ว 1063 ลงวันที่ 5 ิงหาคม 2536
ค่า มนาคุณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อบ วนวินัย
พนักงาน ฯ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน ถานธนา
นุบาล ตามหนัง ือ ั่งการที่ มท 0801.5/ว 1171 ลงวันที่ 5
กันยายน 2551
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ าหรับพนักงานผู้ได้รับเลื่อนขั้นค่า
จ้างขั้น ูง ุดของตาแหน่ง
ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ิ่งของต่างๆ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาของ ถานธนา
นุบาล
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

จานวน

25,000 บาท

จานวน

7,500 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

500 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์ ินของ ถานธนานุบาล
ค่าภาษีที่ดินและ ิ่งปลูก ร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่ง
ปลูก ร้าง ปี 2562
ค่าวาร าร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวาร าร ค่าหนัง ือพิมพ์
ค่า อบบัญชี
เพื่อจ่ายเป็นค่า อบบัญชี ให้แก่ ผู้ อบบัญชีอิ ระ ตามหนัง ือ
านักงาน จ. .ท. ที่ มท.0801.5/ว.524 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงาน
ถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ของพนักงาน ถานธนานุบาล ที่ได้รับคา ั่งให้เดินทาง
ไปราชการและมี ิทธิเบิกได้
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนานุบาลของ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง ถานธนา
นุบาลขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

รวม

170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

340,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ านักงาน
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ ิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์ ินประจา านักงาน
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ิ่งก่อ ร้างอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมตัวอาคาร ถานธนานุ
บาล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาทรัพย์รับจานาของ ถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่าย
เอก าร
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของ ถานธนานุบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทาความ ะอาด ถานธนานุบาล
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
วั ดุก่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุก่อ ร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
วั ดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันรถจักรยานยนต์
วั ดุวิทยาศา ตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุวิทยาศา ตร์ เช่น แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ น้ายา
ฆ่าเชื้อ ฯลฯ
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

155,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายกระดาษ
โป เตอร์ฯลฯ
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ ถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของ ถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ ถานธนานุบาล
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และ ่งเอก ารราชการของ ถานธนานุบาล
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมของ ถานธนานุบาล

หน้า : 7/8

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:28:45

งบลงทุน เป็นเงิน 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

รวม

99,000 บาท

จานวน

99,000 บาท

รวม

28,680,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

8,550,000 บาท

1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีที
ยู จานวน 59,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จานวน 2
เครื่องๆละ 29,600 บาท (รวมค่าติดตั้ง) าหรับติดตั้งภายในอา
คาร ถานธนานุบาลปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีที
ยู จานวน 39,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีที่ยู จานวน 1
เครื่อง 39,800 บาท (รวมค่าติดตั้ง) าหรับติดตั้งภายในอาคาร
ถานธนานุบาลปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 28,680,000 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
เพื่อ าหรับจ่ายให้แก่ านักงาน จ. .ท. ที่กาหนดให้ตั้งในแต่ละปี

เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น 30% ของ
ยอดกาไร ุทธิปี 2564 และใช้คืนเงินยืมทุนดาเนินการ การจัด
รรกาไร ุทธิของปี 2563

หน้า : 8/8

วันที่พิมพ์ : 29/9/2564 18:28:45

ทุนดาเนินการของ ถานธนานุบาล ร้อยละ 50

จานวน

14,250,000 บาท

จานวน

5,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบทุนดาเนินการ 50% ของยอดกาไร ุทธิ
ปี 2564
และใช้คืนเงินยืมทุนดาเนินการ การจัด รรกาไร ุทธิของปี 2563
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรางวัล 20% ของยอดกาไร ุทธิปี 2564
และใช้คืนเงินยืมทุนดาเนินการ การจัด รรกาไร ุทธิของปี 2563

