








เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขต/อําเภอ เมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

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

1  ซอย-  ถนนแจงพัฒนา  แขวง/ตําบล หนาเมือง
  เขต/อําเภอ เมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25000

พื้นที่ 8.34 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 16,242 คน
ชาย 7,544 คน

หญิง 8,698 คน

ขอมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 244,504,011.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 355,326,623.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 111,613,089.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 8,284,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 3,890,262.83 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 254,744,264.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,628,070.68 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 14,729,811.96 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 5,680,640.74 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 397,564.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 71,501,176.79 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 158,807,000.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,873,942.50 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 248,836,341.79 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 39,034,725.42 บาท

งบบุคลากร จํานวน 130,251,181.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 66,274,269.79 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,536,565.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,728,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 11,600.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,808,875.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 25,040,215.81 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,628,070.68 9,580,700.00 10,100,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

14,729,811.96 13,286,000.00 16,152,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,680,640.74 6,921,000.00 6,490,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 8,550,000.00 8,550,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 397,564.00 353,000.00 335,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 24,436,087.38 38,690,700.00 41,627,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 71,501,176.79 74,800,000.00 78,151,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71,501,176.79 74,800,000.00 78,151,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 158,807,000.00 159,174,000.00 151,080,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

158,807,000.00 159,174,000.00 151,080,800.00

รวม 254,744,264.17 272,664,700.00 270,860,500.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 39,034,725.42 41,207,390.00 42,876,400.00

งบบุคลากร 130,251,181.58 146,131,740.00 144,410,980.00

งบดําเนินงาน 66,274,269.79 66,196,820.00 65,643,820.00

งบลงทุน 5,536,565.00 11,391,750.00 9,842,500.00

งบเงินอุดหนุน 7,728,000.00 7,736,000.00 8,085,800.00

งบรายจ่ายอื่น 11,600.00 1,000.00 1,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 248,836,341.79 272,664,700.00 270,860,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 38,956,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,447,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 114,329,380

แผนงานสาธารณสุข 8,976,320

แผนงานเคหะและชุมชน 24,546,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,536,790

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,003,440

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24,878,550

แผนงานการพาณิชย์ 1,308,700

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 42,876,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 270,860,500



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 42,876,400 42,876,400
    งบกลาง 42,876,400 42,876,400

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 18,660,250 5,055,700 6,027,190 409,320 30,152,460
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560 0 0 0 6,208,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,451,690 5,055,700 6,027,190 409,320 23,943,900

งบดําเนินงาน 1,964,800 2,490,490 3,986,960 125,800 8,568,050
    ค่าตอบแทน 306,300 193,600 330,800 62,800 893,500

    ค่าใช้สอย 878,500 1,479,390 3,265,460 35,000 5,658,350

    ค่าวัสดุ 610,000 675,000 350,700 18,000 1,653,700

    ค่าสาธารณูปโภค 170,000 142,500 40,000 10,000 362,500

งบลงทุน 135,000 100,000 0 0 235,000
    ค่าครุภัณฑ์ 135,000 100,000 0 0 235,000

งบรายจ่ายอื่น 0 0 1,000 0 1,000
    รายจ่ายอื่น 0 0 1,000 0 1,000

รวม 20,760,050 7,646,190 10,015,150 535,120 38,956,510

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 516,600 754,980 5,625,820 6,897,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 516,600 754,980 5,625,820 6,897,400

งบดําเนินงาน 966,000 404,960 79,600 1,450,560
    ค่าตอบแทน 30,000 39,000 9,600 78,600

    ค่าใช้สอย 210,000 227,960 70,000 507,960

    ค่าวัสดุ 640,000 126,000 0 766,000

    ค่าสาธารณูปโภค 86,000 12,000 0 98,000

งบลงทุน 100,000 0 0 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 100,000

รวม 1,582,600 1,159,940 5,705,420 8,447,960

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 3,966,020 72,019,860 0 180,000 76,165,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,966,020 72,019,860 0 180,000 76,165,880

งบดําเนินงาน 1,118,600 24,552,200 4,370,900 356,000 30,397,700
    ค่าตอบแทน 75,600 120,800 0 0 196,400

    ค่าใช้สอย 200,000 17,149,900 4,370,900 326,000 22,046,800

    ค่าวัสดุ 198,000 7,281,500 0 30,000 7,509,500

    ค่าสาธารณูปโภค 645,000 0 0 0 645,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,765,800 0 0 7,765,800
    เงินอุดหนุน 0 7,765,800 0 0 7,765,800

รวม 5,084,620 104,337,860 4,370,900 536,000 114,329,380

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 4,470,830 3,159,890 0 7,630,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,470,830 3,159,890 0 7,630,720

งบดําเนินงาน 476,600 539,000 10,000 1,025,600
    ค่าตอบแทน 81,600 5,000 0 86,600

    ค่าใช้สอย 135,000 104,000 0 239,000

    ค่าวัสดุ 225,000 430,000 10,000 665,000

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 0 320,000 0 320,000
    เงินอุดหนุน 0 320,000 0 320,000

รวม 4,947,430 4,018,890 10,000 8,976,320

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,303,170 6,857,270 0 8,160,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,303,170 6,857,270 0 8,160,440

งบดําเนินงาน 1,209,970 15,126,040 50,000 16,386,010
    ค่าตอบแทน 30,000 720,000 0 750,000

    ค่าใช้สอย 728,320 8,570,640 0 9,298,960

    ค่าวัสดุ 381,650 5,756,900 50,000 6,188,550

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 78,500 0 148,500

รวม 2,513,140 21,983,310 50,000 24,546,450

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 3,029,590 3,029,590
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,029,590 3,029,590

งบดําเนินงาน 507,200 507,200
    ค่าตอบแทน 57,800 57,800

    ค่าใช้สอย 272,400 272,400

    ค่าวัสดุ 160,000 160,000

    ค่าสาธารณูปโภค 17,000 17,000

รวม 3,536,790 3,536,790

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 416,640 751,800 1,168,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 416,640 751,800 1,168,440

งบดําเนินงาน 360,000 1,475,000 1,835,000
    ค่าใช้สอย 350,000 1,430,000 1,780,000

    ค่าวัสดุ 10,000 45,000 55,000

รวม 776,640 2,226,800 3,003,440

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,592,760 8,066,590 10,659,350
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,592,760 8,066,590 10,659,350

งบดําเนินงาน 856,900 3,854,800 4,711,700
    ค่าตอบแทน 296,400 110,200 406,600

    ค่าใช้สอย 130,000 2,021,600 2,151,600

    ค่าวัสดุ 417,500 1,683,000 2,100,500

    ค่าสาธารณูปโภค 13,000 40,000 53,000

งบลงทุน 0 9,507,500 9,507,500
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,507,500 9,507,500

รวม 3,449,660 21,428,890 24,878,550

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 187,200 359,500 546,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 187,200 359,500 546,700

งบดําเนินงาน 250,000 512,000 762,000
    ค่าใช้สอย 35,000 100,000 135,000

    ค่าวัสดุ 115,000 302,000 417,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 110,000 210,000

รวม 437,200 871,500 1,308,700

หน้า : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 312,362.00 212.05 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 52,220.44 134.64 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 448,623.84 671,955.89 7,035,700.00 -0.51 % 7,000,000.00
     ภาษีป้าย 2,193,123.00 2,781,858.10 2,300,000.00 26.09 % 2,900,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 245,715.00 173,910.00 245,000.00 -18.37 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,252,044.28 3,628,070.68 9,580,700.00 10,100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 15,219.30 14,773.10 15,000.00 -1.33 % 14,800.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 60.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 12,888,984.00 14,012,385.00 12,000,000.00 26.67 % 15,200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 69,500.00 72,500.00 69,500.00 5.04 % 73,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

57,900.00 2,600.00 60,000.00 -50.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

10,800.00 0.00 11,000.00 -54.55 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:00:51 หน้า : 1/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 141,910.00 31,830.00 140,000.00 -28.57 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 332,720.00 125,500.00 350,000.00 -42.86 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,499.00 6,537.00 7,500.00 -6.67 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,220.00 4,700.00 5,500.00 -9.09 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 173,666.00 257,950.00 170,000.00 47.06 % 250,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 56,450.00 87,150.00 55,000.00 9.09 % 60,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 4,520.00 5,300.00 4,500.00 11.11 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 575,543.48 75,491.86 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 20,715.26 3,970.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 4,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

193,500.00 20,600.00 200,000.00 -85.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

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

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 49,400.00 3,100.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 12,000.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,015.00 1,305.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 735.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 220.00 100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,639,597.04 14,729,811.96 13,286,000.00 16,152,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 221,454.00 211,330.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:00:51 หน้า : 2/4



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าเช่าหรือบริการ 3,921,818.00 2,962,805.00 4,100,000.00 -10.49 % 3,670,000.00
     ดอกเบี้ย 2,592,540.62 2,506,505.74 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,735,812.62 5,680,640.74 6,921,000.00 6,490,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 8,066,123.91 0.00 8,550,000.00 0.00 % 8,550,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 8,066,123.91 0.00 8,550,000.00 8,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 117,000.00 101,500.00 150,000.00 -20.00 % 120,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 23,336.00 12,802.00 23,000.00 -34.78 % 15,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 212.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 186,966.67 283,050.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 327,302.67 397,564.00 353,000.00 335,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 0.00 1,117,510.37 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 39,356,418.43 37,049,417.65 40,000,000.00 2.50 % 41,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 12,710,502.91 13,551,717.93 12,800,000.00 9.38 % 14,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,012,104.98 1,144,763.84 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 13,085,936.00 13,687,952.18 13,000,000.00 5.78 % 13,751,900.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 141,711.06 88,150.61 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 116,360.48 118,837.21 150,000.00 0.00 % 150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

6,697,428.00 4,742,827.00 6,700,000.00 0.00 % 6,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 73,120,461.86 71,501,176.79 74,800,000.00 78,151,900.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 165,528,344.00 158,807,000.00 159,174,000.00 -5.08 % 151,080,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 165,528,344.00 158,807,000.00 159,174,000.00 151,080,800.00
รวมทุกหมวด 271,669,686.38 254,744,264.17 272,664,700.00 270,860,500.00

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:00:51 หน้า : 4/4



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 270,860,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,100,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 2,900,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 16,152,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 14,800 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 15,200,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 73,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,490,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 3,670,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 2,600,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 8,550,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 8,550,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 335,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 78,151,900 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 41,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 14,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,751,900 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 6,700,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 151,080,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 151,080,800 บาท

ประมารการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:00:08 หน้า : 4/4



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,762,086.9 1,828,547.27 2,650,550 52.49 % 4,041,950

คาชําระดอกเบี้ย 280,654.74 189,826.78 246,890 93.49 % 477,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 829,276 664,286 1,271,000 21.64 % 1,546,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 37,490 40,395 45,000 13.33 % 51,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 20,037,800 20,646,800 22,079,000 3.25 % 22,796,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,580,000 4,701,600 4,681,000 0.59 % 4,708,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 65,000 59,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 498,546.9 566,016.55 376,700 40.79 % 530,340

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 3,404,800 5.54 % 3,593,400

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 848,400 0 % 848,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 2,323,000 25.1 % 2,906,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 199,600 199,365 250,000 -20 % 200,000

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

164,440 168,030 177,300 -1.92 % 173,900

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 500,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 600,000 600,000 744,750 -100 % 0

สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 732,510

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

2,091,880 3,388,219 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 848,340.6 836,743.6 0 0 % 0

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 1,850,900 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 2,392,987.56 3,176,776.22 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 4,500 37,500 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 380,000 -89.47 % 40,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมงบกลาง 34,487,102.7 39,034,725.42 40,198,390 42,876,400
รวมงบกลาง 34,487,102.7 39,034,725.42 40,198,390 42,876,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบกลาง 34,487,102.7 39,034,725.42 40,198,390 42,876,400
รวมแผนงานงบกลาง 34,487,102.7 39,034,725.42 40,198,390 42,876,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,429,920 1,049,086.45 1,429,920 0 % 1,429,920

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 351,000 253,161.29 351,000 0 % 351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000 253,161.29 351,000 0 % 351,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

513,000 327,750 513,000 0 % 513,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

3,563,640 2,975,296.5 3,563,640 0 % 3,563,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560 4,858,455.53 6,208,560 6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 7,429,001.06 8,627,602.77 9,340,712 4.61 % 9,770,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

277,453.7 314,240 332,600 6.92 % 355,600

เงินประจําตําแหนง 314,000 343,900 399,200 7.01 % 427,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,164,220 1,321,531.49 1,731,628 3.39 % 1,790,410

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 102,905 95,478.11 126,020 -14.62 % 107,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,287,579.76 10,702,752.37 11,930,160 12,451,690
รวมงบบุคลากร 15,496,139.76 15,561,207.9 18,138,720 18,660,250

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 1,600 140,000 0 % 140,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 3,500 0 % 3,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 8,820 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 78,000 72,000 30,000 140 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 92,800 -39.87 % 55,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 196,294.25 177,247 301,300 306,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 546,962.94 179,903.52 716,000 -88.83 % 80,000

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 116,800 -49.91 % 58,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,600 33,475 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 0 1,175,547.16 400,000 -100 % 0

คาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล

0 0 5,000 100 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

203,834 78,255 165,000 -21.21 % 130,000

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาล 0 0 0 100 % 300,000

-คาซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา 

6,400 4,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,925.06 138,914.5 351,700 -45.98 % 190,000

รวมค่าใช้สอย 891,722 1,610,095.18 1,804,500 878,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 116,200.31 80,877 140,000 0 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,561.5 33,930 334,000 -89.52 % 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 42,440 22,086 35,000 0 % 35,000

วัสดุกอสราง 21,359 203,187.41 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 96,555 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 145,875.2 168,737.6 250,000 -4 % 240,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,110 119,680 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 523,101.01 628,498.01 939,000 610,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 5,000 0 % 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 49,152.62 38,612.99 50,000 0 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 34,329.16 35,481.92 40,000 0 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 52,709.2 69,717 60,000 0 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 10,907.1 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 145,178.98 154,719.01 170,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 1,756,296.24 2,570,559.2 3,214,800 1,964,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 29,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงลอเลื่อน 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 0 0 27,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 85,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 20,000 50 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุกสําหรับประมวล
ผล 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

51,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) 0 0 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 88,100 0 124,900 135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

 -คาเสาเข็มสําหรับอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (หลังใหม) 0 0 953,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 953,000 0
รวมงบลงทุน 88,100 0 1,077,900 135,000

รวมงานบริหารทั่วไป 17,340,536 18,131,767.1 22,431,420 20,760,050
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,955,940 2,677,723 3,214,500 22.01 % 3,922,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

109,200 85,914 78,700 12.45 % 88,500

เงินประจําตําแหนง 85,200 79,414 100,100 3.1 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 397,940 639,588 710,500 21.32 % 862,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 66,925 77,760 82,000 -2.44 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,615,205 3,560,399 4,185,800 5,055,700
รวมงบบุคลากร 3,615,205 3,560,399 4,185,800 5,055,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 6,200 61.29 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 63,440 69,840 87,000 -42.53 % 50,000

คาเชาบาน 0 38,000 78,900 27.76 % 100,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 48,000 -31.67 % 32,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 102,640 122,270 245,100 193,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 245,350.63 142,284 650,000 -7.79 % 599,390
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายเดินทางไปราชการในราชการ
และนอกราชอาณาจักร         

5,385 17,544 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 140,030 -0.02 % 140,000

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 46,700 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 2540 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรม พรบ.ขอมูลขาวสาร 2540 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 344,457 144,492 434,000 15.21 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 595,192.63 304,320 1,310,730 1,479,390
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 99,688 67,792 120,000 -41.67 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 549,704.83 372,729.15 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุงานบานงานครัว 17,955 7,994 17,400 -71.26 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,276 23,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,341.43 60,371.28 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 23,947.04 3,389.76 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 174,890 140,000 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 946,802.3 675,276.19 737,400 675,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 72,504.02 36,623.65 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,605 1,605 2,500 0 % 2,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,382.32 10,207.8 30,000 -33.33 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,491.34 48,436.45 152,500 142,500
รวมงบดําเนินงาน 1,731,126.27 1,150,302.64 2,445,730 2,490,490

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พนักพิง
0 0 14,000 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง 27,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
แบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู 0 0 21,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโซฟา 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน  0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบแขวน 
ขนาด 50,000 บีทียู 0 57,000 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 14,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 3.5 ฟุต
0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ 2500 วัตต์ พรอม
ลําโพงปากฮอร์น 150w/30ยูนิต

0 0 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คอมพิวเตอร์โนตบุคสําหรับงานประมวลผล
0 0 44,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 88,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับขนาด A3
0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Printer) 0 0 8,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0 0 2,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 57,000 295,300 100,000
รวมงบลงทุน 50,000 57,000 295,300 100,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,396,331.27 4,767,701.64 6,926,830 7,646,190
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,530,980 3,801,333.33 3,991,320 25.09 % 4,992,690

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

61,600 67,200 92,200 0.65 % 92,800

เงินประจําตําแหนง 79,648 85,200 94,200 9.55 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 740,040 762,480 792,980 1.96 % 808,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 34,260 28,500 25,790 16.32 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,446,528 4,744,713.33 4,996,490 6,027,190
รวมงบบุคลากร 4,446,528 4,744,713.33 4,996,490 6,027,190

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

398,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 124,840 190,380 260,000 -34.62 % 170,000

คาเชาบาน 0 66,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 94,200 -5.73 % 88,800

รวมค่าตอบแทน 593,740 296,300 426,200 330,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,464,685.45 2,141,275.12 2,092,000 11.23 % 2,327,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 349,920 -50 % 174,960

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

55,716 101,272 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 170,000 -76.47 % 40,000

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 464,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 383,292 0 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดสูการสรางนวัตกรรมเพื่อความเป็น
เลิศในดานการจัดเก็บรายได

0 0 0 100 % 50,000

โครงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานการจด
ทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 116,190 189,270 163,500 0 % 163,500

รวมค่าใช้สอย 2,636,591.45 2,815,109.12 3,239,420 3,265,460
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 299,921.05 148,014 228,000 -34.21 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 14,955 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 8,000 4,990 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 2,000 27,565 45,000 -88.89 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,923.4 1,060 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,314.76 43,235.71 65,700 0 % 65,700

วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,940 189,930 170,000 -41.18 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 508,099.21 429,749.71 538,700 350,700
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,607.11 1,554.25 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 33,384 33,522.24 38,000 -21.05 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,991.11 35,076.49 48,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 3,773,421.77 3,576,235.32 4,252,320 3,986,960

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 0 0 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 36,000 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 4,000 -75 % 1,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 4,000 1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 4,000 1,000

รวมงานบริหารงานคลัง 8,219,949.77 8,320,948.65 9,288,810 10,015,150
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 382,740 6.94 % 409,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 382,740 409,320
รวมงบบุคลากร 0 0 382,740 409,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบาน 0 0 20,000 50 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 -0.67 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 62,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 6,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 3,000 33.33 % 4,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 18,000 18,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 91,000 125,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (T หรือดีกวา 
Ink Tank  Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,500 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 481,240 535,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 30,956,817.04 31,220,417.39 39,128,300 38,956,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 475,560 4.84 % 498,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 493,560 516,600
รวมงบบุคลากร 0 0 493,560 516,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 210,000 -28.57 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 280,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 172,000 74.42 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 517,000 640,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 40,000 0 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 81,000 86,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 908,000 966,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 1,501,560 1,582,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 533,741 568,930 602,160 5.34 % 634,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

23,032 22,970 11,300 -94.16 % 660

คาตอบแทนพนักงานจาง 71,379 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 7,931 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,083 711,900 733,460 754,980
รวมงบบุคลากร 636,083 711,900 733,460 754,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 39,000 39,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 287,490.42 349,272 0 100 % 3,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 351,460 -50.22 % 174,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร 

33,752 0 0 0 % 0

โครงการจัดระเบียบชุมชน 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดระเบียบชุมชน 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดระเบียบชุมชน 14,185.5 14,998 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,053.44 18,817.77 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 356,481.36 383,087.77 401,460 227,960
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,999 4,970 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,900 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,700 15,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,359.2 113,582.4 128,200 -29.8 % 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 108,958.2 138,552.4 161,200 126,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 12,000
รวมงบดําเนินงาน 501,439.56 557,640.17 601,660 404,960

รวมงานเทศกิจ 1,137,522.56 1,269,540.17 1,335,120 1,159,940
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,099,320 1,161,900 755,400 4.81 % 791,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

9,240 9,240 9,240 0 % 9,240

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 562,440 591,600 635,040 0.9 % 640,730

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,650,420 3,490,800 3,736,920 3.23 % 3,857,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 270,150 279,260 302,880 7.76 % 326,390

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,609,570 5,550,800 5,439,480 5,625,820
รวมงบบุคลากร 5,609,570 5,550,800 5,439,480 5,625,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 37,600 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 4,200 40,310 4,800 9,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 25,695.39 48,205 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขุดลอกลําคลองเพื่อกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชป้องกันปัญหาอุทกภัย
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี

186,240 0 0 0 % 0

โครงการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนา
แนน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนา
แนน

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการ
จราจรในชวงเทศกาล

0 0 500 -100 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการ
จราจรในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสาธิตการดับเพลิง ถวายแดพระ
ภิกษุ และสามเณร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสาธิตการดับเพลิงถวายแดพระ
ภิกษุและสามเณร

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 147,776.89 86,744.7 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 359,712.28 134,949.7 11,500 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 19,990 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 18,840 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 4,975 4,985 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 4,440.5 19,559.6 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 77,989 21,700 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 169,655.04 118,321.8 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,708 2,304 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 98,320 99,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,940 15,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 149,500 149,450 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 569,527.54 469,150.4 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 27,043.38 23,868.87 0 0 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,211.56 10,923.76 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,614.15 1,605 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,277.09 51,805.63 0 0
รวมงบดําเนินงาน 988,716.91 696,215.73 16,300 79,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน 64,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไรสาย 75,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 28,403 31,565 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 168,203 31,565 0 0
รวมงบลงทุน 168,203 31,565 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6,766,489.91 6,278,580.73 5,455,780 5,705,420
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,904,012.47 7,548,120.9 8,292,460 8,447,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,989,210 2,272,730 1,871,060 53.76 % 2,876,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

16,800 67,200 81,200 34.48 % 109,200

เงินประจําตําแหนง 34,800 77,700 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 267,096 644,400 41.64 % 912,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,040,810 2,684,726 2,663,860 3,966,020
รวมงบบุคลากร 2,040,810 2,684,726 2,663,860 3,966,020
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

14,250 48,200 40,000 0 % 40,000

คาเชาบาน 10,000 25,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 35,600 0 % 35,600

รวมค่าตอบแทน 39,250 105,575 75,600 75,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 16,929.91 16,074 60,000 -50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

88,914 63,220 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 471,000 -83.01 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 149,743 171,482 339,600 -73.5 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 255,586.91 250,776 870,600 200,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 59,953 99,785 80,000 -50 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 49,952 85,000 -88.24 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 9,815 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกอสราง 85,940.7 79,345.85 141,000 -88.65 % 16,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,500 0 0 100 % 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,101.2 30,479.85 32,000 56.25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,605 89,995 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 345,099.9 359,372.7 458,000 198,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 14,567.19 16,728.65 30,000 0 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 567,426.33 503,406.46 600,000 0 % 600,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,781.04 11,268.89 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 591,774.56 531,404 645,000 645,000
รวมงบดําเนินงาน 1,231,711.37 1,247,127.7 2,049,200 1,118,600

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
24,000  บีทียู 32,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 17,000 0 0 0 % 0

 -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

0 0 88,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร ระดับ
ศูนย์บริการ แบบที3่ 36,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,900 0 118,000 0
รวมงบลงทุน 92,900 0 118,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,365,421.37 3,931,853.7 4,831,060 5,084,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 56,910,248 56,645,734 59,862,350 -5.91 % 56,323,550

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

12,702,676 12,373,900 5,889,000 -19.36 % 4,748,640

เงินวิทยฐานะ 0 0 6,671,800 -19.99 % 5,337,960

คาจางลูกจางประจํา 1,969,880 1,727,150 1,874,500 -1.94 % 1,838,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 17,640 0 50,400 0 % 50,400
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คาตอบแทนพนักงานจาง 3,015,720 3,186,730 3,383,580 -0.21 % 3,376,610

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 181,200 125,790 108,840 216.52 % 344,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 74,797,364 74,059,304 77,840,470 72,019,860
รวมงบบุคลากร 74,797,364 74,059,304 77,840,470 72,019,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

29,954.38 27,027.19 11,600 684.48 % 91,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 29,800 0 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 46,954.38 27,027.19 41,400 120,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,404,324 3,253,604 0 0 % 0

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา

0 0 1,492,400 -100 % 0

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา

0 0 0 100 % 740,400
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โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นอนุบาล

0 0 0 100 % 275,400

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นอนุบาล

0 0 553,400 -100 % 0

โครงการเตรียมความพรอมเด็กกอนวัย
เรียน(เด็กเล็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 724,200

เตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน(เด็ก
เล็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 1,392,400 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น(คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)

0 0 0 100 % 137,000

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

0 0 0 100 % 829,400

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

0 0 0 100 % 602,300
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โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 3,280,100

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาหนังสือเรียน)

0 0 0 100 % 1,000,100

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาอุปกรณ์การเรียน)

0 0 0 100 % 604,400

-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

20,787,777 17,666,105 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ประถมศึกษา)

0 0 16,698,640 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน)

0 0 0 100 % 256,700

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษา

0 0 0 100 % 8,639,900

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผูเกี่ยวของ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 24,192,101 20,919,709 20,136,840 17,149,900

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 36/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 129,919 134,531 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 69,974 84,845 8,169,200 -12.09 % 7,181,500

คาอาหารเสริม (นม) 5,875,261.14 7,855,349.12 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 110,000 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 499,994 500,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,185,154.14 8,684,719.12 8,969,200 7,281,500
รวมงบดําเนินงาน 30,424,209.52 29,631,455.31 29,147,440 24,552,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 31,500 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 43 นิ้ว 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,500 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงยกระดับพื้นและรั้วบริเวณหนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4
(อุดมวิทย์สมใจ)

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 100,000 0 58,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 5,565,000 7,388,000 7,396,000 5 % 7,765,800

รวมเงินอุดหนุน 5,565,000 7,388,000 7,396,000 7,765,800
รวมงบเงินอุดหนุน 5,565,000 7,388,000 7,396,000 7,765,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 110,886,573.52 111,078,759.31 114,442,410 104,337,860
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งานระดับมัธยมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,782,861 1,757,206 0 0 % 0

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

0 0 1,865,000 -100 % 0

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

0 0 0 100 % 930,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเสริมการเรียน
รูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

80,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา     3,115,068 3,548,500 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนัก
เรียนยากจน)

0 0 0 100 % 171,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน)

0 0 0 100 % 462,900

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

0 0 0 100 % 248,400

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาจัดการเรียน
การสอน)

0 0 0 100 % 1,841,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือ)

0 0 0 100 % 496,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน)

0 0 0 100 % 221,000

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 0 0 2,014,240 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,977,929 5,305,706 3,879,240 4,370,900
รวมงบดําเนินงาน 4,977,929 5,305,706 3,879,240 4,370,900

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 4,977,929 5,305,706 3,879,240 4,370,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 180,000 180,000 180,000
รวมงบบุคลากร 180,000 180,000 180,000 180,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 498,000 540,000 0 0 % 0

โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสใน
เขตเทศบาล

0 0 135,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาแกเด็กดอยโอกาส

0 0 0 100 % 270,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาพัฒนาครูอาสา 0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

0 0 0 100 % 40,000

-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศักยภาพมนุษย์  

21,950 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์

0 0 22,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 539,950 540,000 163,000 326,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 57,355 128,000 -92.19 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 58,000 126,000 -92.06 % 10,000

วัสดุการศึกษา 8,000 8,000 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 128,000 123,355 284,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 667,950 663,355 447,000 356,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 847,950 843,355 627,000 536,000
รวมแผนงานการศึกษา 120,077,873.89 121,159,674.01 123,779,710 114,329,380

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,650,931 3,236,537 2,664,440 39.33 % 3,712,350

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

40,838 97,200 97,200 0 % 97,200

เงินประจําตําแหนง 112,838 169,200 169,200 0 % 169,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 296,040 411,147 464,640 -0.89 % 460,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,800 26,632 32,160 -1.8 % 31,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,123,447 3,940,716 3,427,640 4,470,830
รวมงบบุคลากร 3,123,447 3,940,716 3,427,640 4,470,830

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 12,000 72,000 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,000 6.67 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 19,500 78,910 81,000 81,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 23,068.06 41,848 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 65,000 -7.69 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

23,199.2 1,500 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 95,000 -73.68 % 25,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 39,250.58 28,453.58 76,000 -34.21 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 85,517.84 71,801.58 236,000 135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,866 59,965 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,435 1,440 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 14,950 9,970 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 19,448 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,400 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 36,533.77 45,249.84 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,160 59,935 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 265,392.77 179,959.84 210,000 225,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 8,011.27 9,396.11 10,000 50 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,290.32 19,768.89 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,301.59 29,165 30,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 398,712.2 359,836.42 557,000 476,600

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 44/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงกลาง 0 5,500 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานพนังพิงกลาง 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0 33,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 66,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 66,700 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,522,159.2 4,367,252.42 3,984,640 4,947,430
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,198,207 1,775,579.35 1,951,830 29.3 % 2,523,630

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

30,000 30,000 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 102,000 84,048 93,000 9.68 % 102,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 145,200 227,000 461,790 4 % 480,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 14,220 23,620 31,620 -24.1 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,489,627 2,140,247.35 2,568,240 3,159,890
รวมงบบุคลากร 2,489,627 2,140,247.35 2,568,240 3,159,890

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,200 0 9,200 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,150 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 9,000

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

0 0 9,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาและ
ลดประชากรสุนัข

50,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 45,000 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 45,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,014.76 16,532.26 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 118,164.76 61,532.26 104,000 104,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 6,250 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,865.6 77,327.8 80,000 237.5 % 270,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 149,550 102,000 100,000 20 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,180 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 248,795.6 185,577.8 230,000 430,000
รวมงบดําเนินงาน 371,160.36 247,110.06 343,200 539,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 320,000

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 340,000 340,000 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 340,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,000 340,000 340,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 340,000 340,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,200,787.36 2,727,357.41 3,251,440 4,018,890
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 4,380 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 9,380 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 9,380 10,000 10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 581,110 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 581,110 0
รวมงบลงทุน 0 0 581,110 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 9,380 591,110 10,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 6,732,946.56 7,103,989.83 7,827,190 8,976,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,448,430 3,780,220 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

16,800 77,200 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 52,800 145,200 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 0 1,799,460 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 3,982,692 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 391,270 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,030 10,218,042 0 0
รวมงบบุคลากร 1,518,030 10,218,042 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 227,000 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 800 82,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 49,200 37,573.25 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,000 346,773.25 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 1,400 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,968.35 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

89,000 6,490 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,150 62,660 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 161,118.35 70,550 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 515,078 209,871 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 4,999 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 9,570 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,432.8 13,620 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,980 30,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 615,690.8 268,060 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,387.55 1,366.19 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,709.53 7,575.6 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,097.08 8,941.79 0 0
รวมงบดําเนินงาน 837,906.23 694,325.04 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงานพนักพิงกลาง 4,400 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานพนักพิงกลาง
0 24,200 0 0 % 0

ฉากพาร์ทิชั่นทึบพรอมกระจกขัดลายและ
อุปกรณ์ 0 34,000 0 0 % 0

ชุดโซฟา 0 17,600 0 0 % 0

ตูเหล็ก 2 บานประตู (มอก.)
0 33,000 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก 12,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็กพรอมกระจก
0 18,000 0 0 % 0

โตะวางคอมพิวเตอร์ 0 4,000 0 0 % 0

โตะหมูบูชา (หมู 9) 44,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 0 60,000 0 0 % 0

 -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

60,000 0 0 0 % 0

 -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 17,000 0 0 0 % 0

 -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

15,000 0 0 0 % 0

 -เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 15,000 0 0 % 0

 -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสี สําหรับ
กระดาษA3

25,000 0 0 0 % 0
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 -เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
7,500 0 0 0 % 0

 -เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 184,900 210,800 0 0
รวมงบลงทุน 184,900 210,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,540,836.23 11,123,167.04 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,093,041 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 1,801,800 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 7,560 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,049,855 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 295,922 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,290,178 0 0 0
รวมงบบุคลากร 6,290,178 0 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 72,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,970 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,970 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 279,176.51 633,940.05 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

2,860 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 383,360 402,810 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 665,396.51 1,036,750.05 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 806,769.72 1,092,648.27 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 1,000 5,945 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 418,626.1 296,264 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,210 64,440 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 149,453.88 170,877.2 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,041.5 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,418,059.7 1,639,215.97 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,022.24 24,749.8 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,022.24 24,749.8 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,193,448.45 2,700,715.82 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีต 0 21,000 0 0 % 0

นั่งรานเหล็ก 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 21,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงถนนแจงพัฒนาเชื่อมสฤษฎ์ยุทธ
ศิลป์

0 1,473,000 0 0 % 0

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนแจงพัฒนา(จากแยก
เทศบาล-ทางแยกไปวัดแจง)

0 3,605,000 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดซอมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนปราจีนตคาม

2,670,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,670,000 5,078,000 0 0
รวมงบลงทุน 2,700,000 5,099,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 11,183,626.45 7,799,715.82 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 372,780 0 416,160 4.7 % 435,720

คาจางลูกจางประจํา 250,140 0 267,450 0 % 267,450

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,000 0 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,222,920 0 1,283,610 1,303,170
รวมงบบุคลากร 1,222,920 0 1,283,610 1,303,170

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,600 0 30,000 0 % 30,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 30,600 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,039,986.42 1,202,290 0 0 % 0

จางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา 0 0 16,800 119.05 % 36,800

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 1,239,300 -48.24 % 641,520

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,505.35 21,950 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 1,055,191.77 1,224,240 1,296,100 728,320
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,250 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,996 3,000 36,000 -72.22 % 10,000

วัสดุกอสราง 84,952.75 59,687 37,200 61.29 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,800 3,200 0 100 % 8,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,720.75 68,035.5 97,650 0 % 97,650

วัสดุการเกษตร 191,831 188,500 190,000 0 % 190,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,880 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุสํารวจ 4,922 0 0 100 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 383,102.5 331,672.5 373,850 381,650
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 47,426.55 54,087.35 83,000 -15.66 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 47,426.55 54,087.35 83,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 1,516,320.82 1,609,999.85 1,782,950 1,209,970

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถดั้มเปอร์ 0 0 240,750 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องยอยกิ่งไม
0 0 35,000 -100 % 0

 -เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงเครื่องยนต์
เบนซิน  สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 0 0 7,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 60/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

 -เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโขงใชมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได
450 ลิตรตอนาที

0 0 9,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 47,500 0 0 % 0

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 0 24,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 71,500 292,050 0
รวมงบลงทุน 0 71,500 292,050 0

รวมงานสวนสาธารณะ 2,739,240.82 1,681,499.85 3,358,610 2,513,140
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 431,899.9 0 344,280 110.77 % 725,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,447,358 3,334,366 3,866,460 31.9 % 5,099,750

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 368,434 345,340 505,000 104.33 % 1,031,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,247,691.9 3,679,706 4,715,740 6,857,270
รวมงบบุคลากร 4,247,691.9 3,679,706 4,715,740 6,857,270
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 64,800 70,000 0 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 486,800 692,650 655,000 -0.76 % 650,000

รวมค่าตอบแทน 486,800 757,450 725,000 720,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,820,191.8 7,820,078.89 0 0 % 0

คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ 
บอขยะ

0 0 70,000 0 % 70,000

คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ 0 0 30,500 1.64 % 31,000

คาจางเหมาทําความสะอาดตลาดสด ถนน 
และทางเทา

0 0 7,071,800 -100 % 0

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข

0 0 144,000 0 % 144,000

คาจางเหมาที่มีลักษณะเป็นการจางทํา 0 0 22,640 -22.08 % 17,640

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จางเหมา 
รปภ.

0 0 632,900 -40.56 % 376,200

จางเหมาทําความสะอาด ตลาดสด ถนน 
และทางเทา

0 0 0 100 % 7,071,800
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดลอม 40,000 0 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการขยะดวยหลัก 3 RS 30,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะดวยหลัก ๓ Rs 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการซอมแผนเผชิญเหตุ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติ

30,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
เฉลิมพระเกียรติ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,596,929.57 1,048,653.47 783,000 -10.6 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 9,517,121.37 8,868,732.36 8,784,840 8,570,640
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,680 19,800 35,000 14.29 % 40,000
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วัสดุงานบานงานครัว 196,750 199,930 170,000 76.47 % 300,000

วัสดุกอสราง 714,295 708,305 780,000 -23.08 % 600,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 272,823 297,647 390,500 -2.69 % 380,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,231,688.92 2,752,019.03 3,565,320 7.48 % 3,831,900

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 199,585 29,556 31,500 1,042.86 % 360,000

วัสดุการเกษตร 0 13,000 4,000 150 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 99,600 80,000 60,000 233.33 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,740 28,770 0 100 % 30,000

วัสดุอื่น 9,078 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,784,239.92 4,129,027.03 5,036,320 5,756,900
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 56,337.64 29,030.46 57,000 -12.28 % 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,040.85 2,311.2 6,000 316.67 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 3,000 16.67 % 3,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 61,378.49 31,341.66 66,000 78,500
รวมงบดําเนินงาน 13,849,539.78 13,786,551.05 14,612,160 15,126,040
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ
12,000 0 0 0 % 0

ถังคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ 400,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

 -เครื่องสูบน้ํา (ดีเซล) 0 0 90,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 412,000 0 109,000 0
รวมงบลงทุน 412,000 0 109,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 18,509,231.68 17,466,257.05 19,436,900 21,983,310
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 50,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 34,972,935.18 38,070,639.76 22,795,510 24,546,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,704,740 1,660,800 2,117,220 23.62 % 2,617,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

71,160 67,200 58,000 43.28 % 83,100

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 200,760 208,800 217,200 4 % 225,890

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,061,860 2,022,000 2,495,620 3,029,590
รวมงบบุคลากร 2,061,860 2,022,000 2,495,620 3,029,590

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,600 0 5,000 200 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 328 % 42,800

รวมค่าตอบแทน 18,550 13,881.75 15,000 57,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,933.63 2,883 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 100 % 60,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

20,744 0 0 0 % 0

โครงการการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืนแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 22,400

โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืนแบบบูรณาการ

0 0 22,400 -100 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการผูสูงวัย ใจกายเป็นสุข 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมภูมิคุมกันสายใยในครอบ
ครัว

0 0 0 100 % 25,000
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โครงการฝึกอบรมภูมิคุมกันสายใยในครอบ
ครัว

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
เขตเมืองและอาสาสมัครจิตอาสา

0 401,450 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ 0 0 0 100 % 25,000

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ 0 0 1,000 -100 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน

0 248,415 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,630 1,800 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 35,307.63 654,548 120,400 272,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,092 11,434 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,495 3,493 4,000 25 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,802 11,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,602.9 7,607.05 10,000 150 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 350 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,820 21,520 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 114,161.9 55,554.05 139,000 160,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,692 16,692 17,000 0 % 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,692 16,692 17,000 17,000
รวมงบดําเนินงาน 184,711.53 740,675.8 291,400 507,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) 

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 49,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 49,000 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม

0 11,600 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 11,600 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 11,600 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,246,571.53 2,774,275.8 2,836,020 3,536,790
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,246,571.53 2,774,275.8 2,836,020 3,536,790

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 182,880 209,800 94.3 % 407,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 9,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 182,880 209,800 416,640
รวมงบบุคลากร 0 182,880 209,800 416,640
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

108,000 108,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ

0 0 0 100 % 300,000

โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ

0 0 20,000 -100 % 0

-โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ

569,570 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 49,430 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 727,000 108,000 70,000 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 4,998 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 9,998 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 737,000 117,998 80,000 360,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 71/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เครื่องเลนสนาม 0 0 220,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 720,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 720,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 737,000 300,878 1,009,800 776,640
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 481,370 655,140 696,000 5.43 % 733,800

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 135,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 499,370 673,140 849,000 751,800
รวมงบบุคลากร 499,370 673,140 849,000 751,800

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 400,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 50,000 -100 % 0

-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 460,000 44,080 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม 0 0 0 100 % 300,000

-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม 192,714.22 150,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดงานวันเขาพรรษา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณพระบรมราชินี

0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 197,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการประกวดมารยาทไทย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
การแสดงไทย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันพอแหงชาติ 0 0 1,000 -100 % 0

จัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม 0 0 150,000 -100 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 850,314.22 194,080 231,000 1,430,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 115,000 14,970 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 14,990 14,925 45,000 -66.67 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 15,000 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 174,990 44,895 75,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 1,025,304.22 238,975 306,000 1,475,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,524,674.22 912,115 1,155,000 2,226,800
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,261,674.22 1,212,993 2,164,800 3,003,440

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 74/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,771,620 16.47 % 2,063,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 91,200 -26.32 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 121,200 0 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 238,200 34.12 % 319,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 10,710 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,232,930 2,592,760
รวมงบบุคลากร 0 0 2,232,930 2,592,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 0 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 12,000 -16.67 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 36,400 0 % 36,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 298,400 296,400

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:59 หนา : 75/86



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 7,000 185.71 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 117,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 297,000 1.01 % 300,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 29,700 34.68 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 61,500 -10.57 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 393,200 417,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 0 % 5,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 13,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 821,600 856,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค์ขาชุบโครเมียม 0 0 36,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา 0 0 9,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 -เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0

 -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 0 0 7,500 -100 % 0

 -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)  

0 0 30,000 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 107,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 107,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,162,130 3,449,660
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,524,880 54.93 % 2,362,470

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 43,000 -2.33 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 1,640,670 -15.13 % 1,392,510

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 3,507,948 9.74 % 3,849,550

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 405,380 0.66 % 408,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 7,121,878 8,066,590
รวมงบบุคลากร 0 0 7,121,878.23 8,066,590

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 110,000 -27.27 % 80,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,400 18.9 % 30,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 135,400 110,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 200,000 0 % 200,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 583,200 -50 % 291,600

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองปราจีนบุรี

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,280,820 -47.39 % 1,200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,094,020 2,021,600
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,137,622 -29.68 % 800,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุกอสราง 0 0 400,000 25 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 186,090 61.21 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 400 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุสํารวจ 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,797,712 1,683,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,067,131.77 3,854,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 0 0 1,980,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อเครื่องตบดินสปริง พรอมเครื่องยนต์ 
7.0 แรงมาแรงอัดในการตบดิน 5 ตัน
ความถี่ในการสั่นสะเทือน 5,600 รอบ

0 0 21,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม เบนซิน 4HP, 
64cc

0 0 15,600 -100 % 0

จัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ เปลี่ยนหัวได 
ขนาด 28 มม.820 วัตต์ 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

 -ลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0 0 17,120 -100 % 0

กลอง TOTAL STATION กลองสํารวจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดวัดระยะทางไดโดยไมใช
เป้าสะทอน REFLECTORLESS

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,241,220 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบาย
น้ํา,บอพักและรางวี ซอยวาสนาแยกขวา

0 0 663,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา 
บอพักและรางวี 1 ฝั่ง (ซอยหลังศูนย์โตโย
ตาถึงถนนสุวินทวงศ์)

0 0 649,000 -100 % 0
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จัดทําซุมป้ายเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
บริเวณริมเขื่อน(ขางศาลพระหลักเมือง)

0 0 300,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบโซลา
เซลล์ถนนราษฎรดําริ, ถนนเทศบาลดําริ, 
ถนนแกวพิจิตร

0 0 0 100 % 2,407,500

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทศบาลดําริ 
(บริเวณหนาสถานีตํารวจ)

0 0 100,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ํา 
ถนนทัศนวิถี (แผนชุมชนบานกลาง
เหนือ,บานกลางใต,วัดแจง)

0 0 0 100 % 7,000,000

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนตคาม ซอย 
25

0 0 820,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนอนุสรณ์ 
ซอย 10/1

0 0 319,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน คสล. ทางเขาสวนปราจีนวนา
รมย์

0 0 603,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา
ถนนปราจีนอนุสรณ์ซอย 1

0 0 1,887,000 -100 % 0
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ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 1 
(บริเวณดานหลังวัดหลวงปรีชากุล)

0 0 778,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
หลังโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี

0 0 1,019,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,238,000 9,507,500
รวมงบลงทุน 0 0 9,479,220 9,507,500

รวมงานก่อสร้าง 0 0 21,668,230 21,428,890
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 24,830,360 24,878,550

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 133,600 40.12 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 133,600 187,200
รวมงบบุคลากร 0 0 133,600 187,200
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,750 0 10,000 250 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 2,750 0 10,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,050 34,975 20,000 75 % 35,000

วัสดุกอสราง 69,730 79,810 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 89,780 114,785 50,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 88,371.32 86,679.26 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 88,371.32 86,679.26 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 180,901.32 201,464.26 160,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 18,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 18,000 0

รวมงานตลาดสด 180,901.32 201,464.26 311,600 437,200
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 293,589 329,400 338,360 2.7 % 347,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 8,967 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 302,556 341,400 350,360 359,500
รวมงบบุคลากร 302,556 341,400 350,360 359,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 81,000 0 5,000 1,900 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 81,000 0 5,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,980 0 10,000 300 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 39,135 9,775 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุกอสราง 14,978 112,630 40,000 275 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 400 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,980 0 5,000 140 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 69,073 122,405 95,000 302,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 50,506.39 38,557.03 40,000 100 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,969.98 7,679.39 10,000 200 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 57,476.37 46,236.42 50,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 207,549.37 168,641.42 150,000 512,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 510,105.37 510,041.42 500,360 871,500
รวมแผนงานการพาณิชย์ 691,006.69 711,505.68 811,960 1,308,700

รวมทุกแผนงาน 240,330,940.28 248,836,341.79 272,664,700 270,860,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 270,860,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 42,876,400 บาท
งบกลาง รวม 42,876,400 บาท

งบกลาง รวม 42,876,400 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 4,041,950 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน (งวดที่ 9) ใหกับสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและ
ฉีดลางทอระบายน้ํา เปนเงินจํานวน 17,425,000 บาท กําหนด
ผอนชําระ 10 ป ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1269/85/2556 ลงวัน
ที่ 17 มิถุนายน 2556 และเพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน  ใหกับ
สํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (หลังใหม) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 477,700 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย (งวดที่ 9) ใหกับสํานักงานเงินทุนสง
เสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีด
ลางทอระบายน้ํา เปนเงินจํานวน 17,425,000 บาท กําหนดผอน
ชําระ 10 ป ตามสัญญากูเงินเลขที่ 1269/85/2556 ลงวันที่ 17
  มิถุนายน  2556 และ
เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ย  ใหกับสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี (หลังใหม)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,546,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยตั้งจายในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจะตองจายใหแกพนักงานจางซึ่ง
เปนอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5 /ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง(ฉบับ
ที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบเขากองทุนเงินทดแทน ใหแก สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
พนักงานจาง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 22,796,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศบัญชี
รายชื่อผูสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570 )  ยุทธศาสตร์
ที่  1 หนาที่ 59 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,708,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพความพิการ ที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผูสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ย ความพิการใหคนพิการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว
 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570 )  ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หนาที่ 60 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส์ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที่  1 หนาที่ 60 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 530,340 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ของเทศบาล ที่ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวหรือตั้งไวแต
ไมพอจายหรือจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนกรณีเกิด
สาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน อัน
เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุก
เฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนการสวนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอน
การเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดใน
มนุษย์ โรคระบาดสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย
อื่นๆ  อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผู
ทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก
ชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทาง
อากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องการกําหนดรายการใน
งบกลาง ประเภทสํารองจาย
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่องการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร เชน สัญญาณไฟ
จราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กรวย
จราจร แผงกันจราจร ยางชะลอความเร็วรถ การทาสีตีเสน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (2/1)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงิน
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 173,900 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย รอยละ 1/6 ของรายไดจริง ไมรวมเงินอุดหนุน หรือ เงินกู
ของปที่ผานมา ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2541 ขอ 16
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 848,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ตาม
อัตราที่กําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2522 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 2,906,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหกับลูกจางประจําของเทศบาลที่เกษียณ
อายุราชการหรือออกจากราชการ ที่มีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่องการจายเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่นและบําเหน็จลูกจางประจํา

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 3,593,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4  พ.ศ. 2542 และตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดย
คํานวณ  ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของรายรับประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมเงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570 )  ยุทธศาสตร์
ที่  1 หนาที่ 58 ลําดับที่ 1
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สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 732,510 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดตามระเบียบฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่องแจงประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ์การ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570 )  ยุทธศาสตร์
ที่  2 หนาที่ 68 ลําดับที่ 1

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษคาทําศพพนักงานเทศบาล  กรณี
พนักงานเทศบาลที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติหนาที่ราชการ  ตาม
ระเบียบฯ
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการผูรับบํานาญและ
ลูกจางถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพพนักงานจาง  กรณีที่พนักงานจาง
เทศบาล ที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติหนาที่ราชการ  ตามระเบียบฯ
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการผูรับบํานาญและ
ลูกจางถึงแกความตาย
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เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษคาทําศพลูกจางประจํา กรณีที่ลูกจาง
ประจํา ที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติหนาที่ราชการ  ตามระเบียบฯ
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287 ลงวัน
ที่ 21 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการผูรับบํานาญและ
ลูกจางถึงแกความตาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 20,760,050 บาท

งบบุคลากร รวม 18,660,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,429,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก คณะผูบริหารเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ประกอบดวย นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รายเดือนใหแก คณะ
ผูบริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบดวย นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ รายเดือนใหแก คณะผู
บริหาร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบดวย นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 513,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน รายเดือนใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 3,563,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน รายเดือน ใหแก ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,451,690 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,770,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 5,784,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 3,986,880.-บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงานใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล และกองการเจาหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 288,400.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 67,200.-บาท)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 427,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ใหแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงาน
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 324,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 103,200.-บาท)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,790,410 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 1,265,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 525,410.-บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 107,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขา
ราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 91,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 16,600.-บาท)

งบดําเนินงาน รวม 1,964,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,300 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 80,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 60,000.-บาท)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด ไดแก คณะกรรมการตามที่สภาเทศบาลแตงตั้ง ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิในการ
เบิกจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562 ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 55,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 42,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 13,800.-บาท)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรผูไดรับ
บํานาญ ผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ
(กองการเจาหนาที่)
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ค่าใช้สอย รวม 878,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 40,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 40,000.-บาท)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เชน  คาอาหารคาเครื่องดื่ม   คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรอง ใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งจายไมเกินปละ 1% ของรายได
จริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงิน
กูเงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศใหโดย ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในกีรบริหารขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือที่มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการบริหารขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิด
อุบัติเหตุจากเทศบาล ตามระเบียบฯ
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 100,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 30,000.-บาท)

คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาล รวมถึงคา
ตอบแทน สําหรับคณะกรรมการเลือกตั้งเลือกตั้ง/หนวยเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณียุบสภา กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งแก
ประชาชนใหทราบถึง สิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
  ที่เกี่ยวของกับการ ดําเนินการเลือกตั้ง 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0808.2/ว
 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยจาย
เปน คาจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทําบุญตักบาตร ถวาย
ภัตตาหารพระ คาจัดนิทรรศการ  คาใชจายในการสัมมนาคา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ การจัดสถานที่ คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาวัสดุ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงานฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หนาที่ 98 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเกาอี้ ฯลฯ คาบํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ ในความรับผิดชอบ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 150,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 40,000.-บาท)

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 80,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 60,000.-บาท)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 30,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 5,000.-บาท)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 30,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 5,000.-บาท)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใชกับ
รถยนต์รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 RAM  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวนเงิน 40,000.-บาท)
(กองการเจาหนาที่ จํานวนเงิน 40,000.-บาท)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี และคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาล ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตามใบแจงหนี้
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในการติดตอหนวยงานตางๆ ตามใบแจง
หนี้ขององค์การโทรศัพท์

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม  คาบริการ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจงหนี้
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งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงลอเลื่อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้พนักพิงลอเลื่อน
ราคา 5,000 บาท  จํานวน  4  ตัว สําหรับ
(1) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (2) หัวหนาฝ่ายบรรจุแตงตั้ง
และอัตรากําลัง 
(3) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2  อัตรา เพื่อใชในการปฎิบัติงาน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - เกาอี้สํานักงานขนาดไมนอยกวา 50X50X70 ซม.
- ปรับสูงต่ําเปนระบบ Gas Lift  
- ขาเกาอี้อลูมิเนียม 5 แฉก มีลูกลอ
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมี
ความจําเปนตองจัดซื้อตามราคาทองตลาด  
(กองการเจาหนาที่)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา17,000 บาท จํานวน 5
 เครื่อง สําหรับ (1) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (2) หัวหนา
ฝ่ายบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง 
(3) นักจัดการงานทั่วไป(4)นักทรัพยากรบุคคล(5)นิติกร เพื่อใชใน
การปฎิบัติงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน1หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (กองการเจาหนาที่)
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จํานวน 4
 เครื่อง สําหรับ (1)หัวหนาฝ่ายบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง (2)นัก
จัดการงานทั่วไป(3)นักทรัพยากรบุคคล (4)นิติกร เพื่อใชในการ
ปฎิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ10/100 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา1ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100แผน-สามารถใชได
กับ A4,Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเอง
ได
- เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (กองการเจาหนาที่)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,646,190 บาท
งบบุคลากร รวม 5,055,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,055,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,922,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ผูมี
สิทธิ ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 862,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งบดําเนินงาน รวม 2,490,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิในการ
เบิกจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562 ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 32,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจําแกผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,479,390 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 599,390 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาล เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางเหมาที่มีลักษณะจางทํา คาธรรมเนียม  คาลง
ทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาเย็บปก หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาถายเอกสาร  คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ
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โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการดําเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โดยจาย
เปนคา คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุคาจางเหมา คาออกแบบ จัดทําวีดีทัศน์ คาพิมพ์
เขาปกเย็บเลม  คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ อุปกรณ์ตาง ๆ
 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายในการดําเนินการเพื่อการ
จัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
.2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หนาที่ 98 ลําดับที่ 7 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โดยจายเปน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําโครงการฝกอบรม คาจางทํา
เลมเอกสาร คาใชจายในการดําเนินการจัดทํารายการหรือวีดีทัศน์
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนเปนตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หนาที่ 47 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 2540 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร 2540 จัดอบรม โดยจายเปน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดทําโครงการ  คาจางทําเลมเอกสาร คาที่
พัก  คาพาหนะ  ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายใน
การดําเนินการเพื่อการจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
- เปนไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) ประกอบตามมาตรา  53 (1)
- เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ
.2540 
หมวด 1 การเปิดเผยขอมูลขาวสาร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หนาที่ 100 ลําดับที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อให
อยูในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ ทราย
อะเบท  น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม เมาท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 142,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน เพื่อในการติดตอ
หนวยงานตางๆ ตามใบแจงหนี้ขององค์การโทรศัพท์

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม  คาบริการอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
 ตามใบแจงหนี้

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ เชน ระบบ CLOUD  HOSTING  ฯลฯ ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ 2500 วัตต์ พรอมลําโพงปากฮอร์น 150w/30
ยูนิต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ 2500 วัตต์ พรอมลําโพงปาก
ฮอร์น 150w/30ยูนิต จํานวน 1 ชุด  คุณลักษณะดังนี้ 
1)พาวเวอร์มิกซ์ กําลังขยายไมต่ํากวา 2500 วัตต์ สามารถเดิน
เสียงตามสายไดไกลไมนอยกวา 8 กิโลเมตร ที่ Line 200 v. 
มี Bluetooth  FM Radio ชองเสียบ USB  SD Card   จํานวน 1
 เครื่อง
2)ปากฮอร์นพรอมยูนิต  Power Rating 150 W. 70-100-
150 V. จํานวน  30 ตัว
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
แผน ครั้งที่ 2/2565 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 10,015,150 บาท
งบบุคลากร รวม 6,027,190 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,027,190 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,992,690 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 92,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 808,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555
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งบดําเนินงาน รวม 3,986,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิในการ
เบิกจาย  ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 88,800 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา แกผูมีสิทธิในการเบิกจาย  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,265,460 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 174,960 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,327,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาเย็บปกหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ
 ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  เพื่อปฏิบัติ
งานตาง ๆ  ของกองคลัง
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ
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โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
ของเทศบาล โดยจายเปนคาจางเหมา คาตอบแทน  คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561- เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หนาที่ 101 ลําดับที่ 10
(กองคลัง)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดสูการสรางนวัตกรรม
เพื่อความเปนเลิศในดานการจัดเก็บรายได

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดสูการสรางนวัตกรรมเพื่อความเปนเลิศในดานการจัดเก็บ
รายได โดยจายเปนคาจางเหมา คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หนาที่ 101 ลําดับที่ 11 (กองคลัง)

โครงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานการจดทะเบียนพาณิชย์ในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานการจด
ทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โดยจายเปนคา
จางเหมา คาตอบแทน  คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ  ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หนาที่ 102 ลําดับที่ 12 (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 163,500 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ  ในนความรับผิดชอบของ กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 350,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 65,700 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์  รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในการติดตอหนวยงานตางๆ ตามใบแจง
หนี้ขององค์การโทรศัพท์

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาบริการ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามใบแจงหนี้

งบรายจ่ายอื่น รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 1,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคางจายในปงบประมาณที่ลวงมาแลว คาใช
จายตามคําพิพากษา ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 535,120 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ
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งบดําเนินงาน รวม 125,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิในการ
เบิกจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562 ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเชนคา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร  คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ
 ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
งานตาง ๆ  ของเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของ
เทศบาล เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน 
คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาเย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาถาย
เอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ 
หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เชน  คาอาหารคาเครื่องดื่ม   คาของขวัญ    คาพิมพ์เอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งคาบริการและคาใช
จายอื่นๆ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคา
รับรอง  ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง
รวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยตั้งจายไมเกินปละ 1% ของ
รายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเงินกูเงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศใหโดย ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือที่มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในกีรบริหารขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ ในความรับผิดชอบของ หนวยตรวจสอบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม  คาบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ตามใบแจงหนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,582,600 บาท

งบบุคลากร รวม 516,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 516,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 498,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 966,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  ตามระเบียบฯ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
   

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  ของเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของ
เทศบาล เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คา
เบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
เย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาและ
เผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ คาบํารุง
รักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะ
อื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ  ใน
ความรับผิดชอบของ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์  รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย ของผู
ปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ  พนักงานดับเพลิง ชุดปฏิบัติหนาที่ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง ตางๆ  เชน วาล์วดับเพลิง ทอสายน้ํา
สง สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตามใบแจงหนี้
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน เพื่อในการติดตอ
หนวยงานตางๆ ตามใบแจงหนี้ขององค์การโทรศัพท์

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม  คาบริการอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
 ตามใบแจงหนี้
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษา โครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงรักษาปกติ ที่อยูในความดูแลของฝ่ายป้องกันฯ 

งานเทศกิจ รวม 1,159,940 บาท
งบบุคลากร รวม 754,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 634,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555
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งบดําเนินงาน รวม 404,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 227,960 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 174,960 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบรอย ในพื้นที่เขตเทศบาล  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  ของเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของ
เทศบาล เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คา
เบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
เย็บปกหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาและ
เผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ
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โครงการจัดระเบียบชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดระเบียบ
ชุมชน โดยจายเปน คาใชจายในการอบรมใหความรูความเขาใจ
ในเรื่องการจัดระเบียบการรักษาความสะอาด การตั้งวางจําหนาย
สินคาใหแกผูประกอบการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาล เชน คาใชจายพิธีเปิด-ปิด คาตกแตงสถานที่ คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
-เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(17)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
หนาที่ 49  ลําดับที่ 1
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ 

ค่าวัสดุ รวม 126,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
 ตามใบแจงหนี้
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,705,420 บาท
งบบุคลากร รวม 5,625,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,625,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 791,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14พฤษภาคม 2555   

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 640,730 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแก ลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,857,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 326,390 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555
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งบดําเนินงาน รวม 79,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา แกผูมีสิทธิในการเบิกจาย  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแนน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่
เสี่ยงภัยชุมชนหนาแนน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตอ
การอบรมและสาธิต
-เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1) 
-เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเขาอบรมและการ
เขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หนาที่ 50  ลําดับที่ 2
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โครงการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวา  และเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ตอการอบรมและสาธิต
-เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1) 
-เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเขาอบรมและการ
เขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 50  ลําดับที่ 4 

โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในชวงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุ
การจราจรในชวงเทศกาล โดยจายเปน คาดําเนินการนโยบายแหง
รัฐ สําหรับการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลตางๆในชวงเทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
 เชน คาตอบแทนสมาชิก อปพร. และ จนท. ประจําจุดตรวจ
บริการ ประชาชน รวมกับตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ชวยปฏิบัติ
งาน ตั้งดานตรวจใหแกเจาหนาที่ของเทศบาล และ อปพร.ประจํา
จุดตรวจบริการ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ
-เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1) ประกอบตามมาตรา 53(1)
-เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(30) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 51  ลําดับที่ 5 
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โครงการสาธิตการดับเพลิง ถวายแดพระภิกษุ และสามเณร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้อง
ตนถวายแดพระภิกษุและสามเณร โดยจายเปน  คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนตอการอบรมและสาธิต
-เปนไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1) 
-เปนไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(30)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเขาอบรมและการ
เขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
หนาที่ 50  ลําดับที่ 3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,084,620 บาท

งบบุคลากร รวม 3,966,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,966,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,876,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตามระเบียบ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 912,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ
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งบดําเนินงาน รวม 1,118,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 35,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา แกผูมีสิทธิในการเบิกจาย  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเชนคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   

ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้น
หอง  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อะไหลและอุปกรณ์
ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ ที่จํา
เปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง โปรแกรม แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 645,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน เพื่อในการติดตอ
หนวยงานตางๆ ตามใบแจงหนี้ขององค์การโทรศัพท์
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 104,337,860 บาท
งบบุคลากร รวม 72,019,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 72,019,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 56,323,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานครูเทศบาล ของสถาน
ศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,748,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก  พนักงานครู
เทศบาล ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ที่มี
สิทธิไดรับในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยว
ชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 5,337,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแก พนักงานครูเทศบาล พนักงาน
ครู และครูผูดูแลเด็ก ที่มีวิทยฐานะชํานาญการ  ชํานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามอัตราที่กําหนด ตาม
ระเบียบฯ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,838,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจาง ใหแก ลูกจางประจํา  ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา กรณีไดรับเงิน
เดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,376,610 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนรายเดือนใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ ตําแหนงทดแทน
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่ไดยุบเลิกตําแหนง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 344,500 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจางทั่ว
ไป (ตําแหนงทดแทนลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่ได
ยุบเลิกตําแหนง) 

งบดําเนินงาน รวม 24,552,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 91,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และ
คาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานของ
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 ศูนย์ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 17,149,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา

จํานวน 740,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 399 ลงวัน
ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการแกไขปัญหาขาดแคลนครูของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนาที่ 75 ลําดับที่  21
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โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล

จํานวน 275,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 399 ลงวัน
ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการแกไขปัญหาขาดแคลนครูของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนาที่ 74 ลําดับที่  20
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โครงการเตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน(เด็กเล็ก)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 724,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการเตรียมความพรอมเด็ก
กอนวัยเรียน(เด็กเล็ก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
-หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว 399 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการแกไขปัญหาขาดแคลนครู
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนาที่ 74 ลําดับที่  19
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  เชน  พิธีเปิด-ปิด  คาอาหาร คาอาหารวาง  เครื่อง
ดื่ม  คาของขวัญของที่ระลึก  คาตอบแทนวิทยากร  คายาน
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเชาที่พัก คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใชในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 76 ลําดับที่ 27

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น(คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 70 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

จํานวน 829,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10
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โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 602,300 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนัก
เรียน)
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 3,280,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาจัดการเรียน
การสอน)ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาหนังสือเรียน)

จํานวน 1,000,100 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือ
เรียน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 604,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณ์การ
เรียน)ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 256,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการ
สอน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี-- เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 70 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จํานวน 8,639,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 69-70 ลําดับที่ 2 และ4

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผูเกี่ยวของ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผูเกี่ยวของ เชน  คาพิธี
เปิด-ปิด  คาอาหาร คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม  คาของขวัญของที่
ระลึก  คาตอบแทนวิทยากร  คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝกอบรม และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 77 ลําดับที่ 28

ค่าวัสดุ รวม 7,281,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7,181,500 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด ถาด ถัง ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ และ
คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) จํานวน 2
 โรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีและโรงเรียนเมือง
ปราจีนบุรี) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6
 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี  จํานวน 7 ศูนย์
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 70 ลําดับที่ 1 และ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 7,765,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,765,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 7,765,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่ไดรับการถายโอนจากสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  2 โรงเรียน 
1.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี   
2.โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 75 ลําดับที่ 23
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 4,370,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,370,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,370,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

จํานวน 930,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 75 ลําดับที่ 22

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจน)

จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ของสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 70 ลําดับที่ 7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

จํานวน 462,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาเครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 248,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาเครื่องแบบนักเรียน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 1,841,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาจัดการเรียนการสอน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาหนังสือ)

จํานวน 496,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาหนังสือ) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาอุปกรณ์การเรียน)

จํานวน 221,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (คาอุปกรณ์การเรียน) ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 10
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 536,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ ตําแหนงครูสอนเด็กดอยโอกาส 

งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 326,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการ
และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา โครงการจัดการศึกษาแกเด็กเรรอน
จรจัดในเขตเทศบาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพัฒนาครูอาสา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กดอย
โอกาส  จํานวน 1 คน 
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ดังนี้
- คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพ
มนุษย์                                                
- เปนคาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คาอาหารวาง  เครื่อง
ดื่ม  คาของขวัญของที่ระลึก  คาตอบแทนวิทยากร คายาน
พาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเชาที่พัก  คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใชในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557                           
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 72 ลําดับที่ 14                

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆเชนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเกาอี้ ฯลฯ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาการศึกษา พัฒนาความรูและทักษะตาง ๆ ของเด็กดอย
โอกาสในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,947,430 บาท

งบบุคลากร รวม 4,470,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,470,830 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,712,350 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงานใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล และกองการเจาหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 169,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ใหแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงาน
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 31,580 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขา
ราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

งบดําเนินงาน รวม 476,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิในการ
เบิกจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562 ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเกาอี้ ฯลฯ คาบํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ ในความรับผิดชอบ
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ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อะไหลและอุปกรณ์
ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน เพื่อในการติดตอ
หนวยงานตางๆ ตามใบแจงหนี้ขององค์การโทรศัพท์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,018,890 บาท
งบบุคลากร รวม 3,159,890 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,159,890 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,523,630 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงานใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล และกองการเจาหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ใหแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงาน
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,260 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขา
ราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

งบดําเนินงาน รวม 539,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 104,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อดําเนินสํารวจคนขอมูล
จํานวน สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของ และไมมีเจาของ  
-เปนไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนาที่ 62 ลําดับที่ 2 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:58:16 หนา : 76/124



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดําเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาและทําหมันกับสุนัข แมว ที่มีเจา
ของและไมมีเจาของ ทุกชุมขนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1)
-เปนไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนาที่ 62 ลําดับที่ 3  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเกาอี้ ฯลฯ คาบํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อะไหลและอุปกรณ์
ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ ทราย
อะเบท  น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:58:16 หนา : 78/124



งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ สําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข อุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาล 
จํานวน 16 ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการชุมชนละ 3 โครงการ งบ
ประมาณชุมชนละ 20,000 บาท
ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของชุมชน จํานวน 16 ชุมชน
-เปนไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธสาสตร์
ที่ 2 หนา 63 ลําดับที่ 4

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 2,513,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,303,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,303,170 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,450 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555

งบดําเนินงาน รวม 1,209,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 728,320 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา จํานวน 36,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเชนคา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพรสิ่งพิมพ์
ตางๆ ฯลฯ หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานตางๆ  

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 641,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ 

ค่าวัสดุ รวม 381,650 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 97,650 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช กระถางตนไม พันธุ์พืช ปุ๋ยดินผสม ขี้
เถา แกลบ จอบ จานพรวน คราด ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย ของผู
ปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ  พนักงานดับเพลิง ชุดปฏิบัติหนาที่ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึง
สาย วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตามใบแจงหนี้
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 21,983,310 บาท
งบบุคลากร รวม 6,857,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,857,270 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 725,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5,099,750 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ
(กองชาง จํานวนเงิน 913,820.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 4,185,930.-บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,031,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555 และเพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานจาง
ผูปฎิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น เปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได ฉบับ
ที่ 2/2564  ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว1492 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 
(กองชาง จํานวนเงิน 72,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 959,880.-บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 15,126,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 720,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  ตามระเบียบฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง จํานวนเงิน 50,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน  600,000.-บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 8,570,640 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ บอขยะ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ บอขยะ คา
จางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข คาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาจางเหมาที่มีลักษณะเปนการจางทํา จํานวน 17,640 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาที่มีลักษณะเปนการจางทํา คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จางเหมา รปภ. จํานวน 376,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติการงาน
รักษาความปลอดภัย รปภ. ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

จางเหมาทําความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเทา จํานวน 7,071,800 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นฯ เชนคา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:58:16 หนา : 86/124



โครงการจัดการขยะดวยหลัก ๓ Rs จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดการขยะดวยหลัก ๓ Rs  โดยจาย
เปน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายใน
การดําเนินการเพื่อการจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขาฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนา 66 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการฝกอบรมการซอมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการซอม
แผนเผชิญเหตุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่
พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายในการดําเนินการเพื่อการจัด
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนา 67 ลําดับที่ 6
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดลอมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดลอมเฉลิม
พระเกียรติ โดยจายเปน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คา
พาหนะ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนฯลฯ
-เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนา 66 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใน โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดลอม โดยจาย
เปน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจายใน
การดําเนินการเพื่อการจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
-เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1) 
-เปนไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 2
 หนา 65 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวนเงิน 400,000 บาท)
(กองชาง  จํานวนเงิน 300,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 5,756,900 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
(กองชาง จํานวนเงิน 30,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน  10,000.-บาท)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุกอสราง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ
(กองชาง จํานวนเงิน  400,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน  200,000.-บาท)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงอะไหลและอุปกรณ์
ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
(กองชาง จํานวนเงิน 80,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 300,000.-บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,831,900 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ
(กองชาง จํานวนเงิน 1,231,900.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 2,600,000.-บาท)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ ทราย
อะเบท  น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ
(กองชาง จํานวนเงิน 330,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 30,000.-บาท)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช กระถางตนไม พันธุ์พืช ปุ๋ยดินผสม ขี้
เถา แกลบ จอบ จานพรวน คราด ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย ของผู
ปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ  พนักงานดับเพลิง ชุดปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ
(กองชาง จํานวนเงิน  5,000.-บาท)
(กองสาธารณสุขฯ จํานวนเงิน 195,000.-บาท)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสง โปรแกรม แป้นพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  วัสดุอุปกรณ์และ
อะไหล เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้าตะแกรงกันสวะ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 78,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในความรับผิดชอบของกองชาง ตามใบแจง
หนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาบริการ
อินเตอร์เน็ต  คาตอสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ ตามใบแจงหนี้
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,536,790 บาท

งบบุคลากร รวม 3,029,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,029,590 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,617,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 83,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงานใน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล และกองการเจาหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท
 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ใหแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงาน
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 225,890 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

งบดําเนินงาน รวม 507,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 42,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิในการเบิกจาย ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 272,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
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โครงการการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภ์ไมพรอมในวัยรุน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการป้องกันและแกไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไมพรอมในวัยรุน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝกอบรมและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 54 ลําดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ จํานวน 22,400 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในดําเนินโครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืนแบบบูรณาการ การจัดอบรมใหความรูแกนัก
เรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใน
การ RE X–ray ในชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการรณรงค์วัน
ตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และคาป้ายประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันยาเสพติดโลก  
- เปนไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 52 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการผูสูงวัย ใจกายเปนสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการผูสูงวัย ใจกายเปน
สุข โดยจายเปน คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่องดื่ม คา
เขียนป้าย คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ์ตางๆในการฝก
อบรมและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 53 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝกอบรมภูมิคุมกันสายใยในครอบครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมภูมิคุมกันสาย
ใยในครอบครัว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหาร
วางและคาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คาตอบแทนวิทยากรคา
วัสดุ อุปกรณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 54 ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี โดยจายเปน คาอาหาร คาอาหารวาง และคาเครื่อง
ดื่ม คาเขียนป้าย คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ์ตางๆใน
การฝกอบรมและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 หนาที่ 53 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
คาเครื่องดื่ม คาเขียนป้าย คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุอุปกรณ์
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โตะเกาอี้ ฯลฯ คาบํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อะไหลและอุปกรณ์
ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่
จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาบริการ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ ตามใบแจงหนี้

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 776,640 บาท

งบบุคลากร รวม 416,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 407,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตามระเบียบ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการใหแก หัวหนา
ฝ่ายฯ ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น
ตามอัตราที่ระเบียบฯกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ  ในการสนับสนุนการแขงขันกีฬา ของหนวย
งาน  ทองถิ่น   อําเภอ  จังหวัด และ ประเทศ  หรือองค์กร
ตางๆ  จัดขึ้น โดยสงเสริม สนับสนุน นักกีฬาเขารวมแขงขัน ตาม
กิจกรรมที่หนวยงานตางๆ เสนอมา เปนครั้งคราว   โดยจาย
เปน คาอาหารคาเครื่องดื่ม  คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล  คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  คาเกียรติบัตร คาเดินทาง  คาที่พัก  คา
ตอบแทน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเก็บตัวนักกีฬา คาชุดกีฬา   คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ขอ 4  และขอ 7    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 94 ลําดับที่ 17    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,226,800 บาท
งบบุคลากร รวม 751,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 733,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ผูมี
สิทธิ ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 1,475,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดย
จายเปน คาใชจายในพิธีเปิด  คาตอบแทนหนวยงานที่สงกิจกรรม
เขารวม คาตอบแทนผูเขาประกวดนางนพมาศ  คาของขวัญ  ของ
รางวัล เงินรางวัล  คาตกแตงริ้วขบวน  วงดนตรี  วงโยธวาทิต  คา
วัสดุกอสราง คาตอบแทนพิธีกร  คาโฆษณาเผยแพร  คาจาง
เหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน  คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจางการ
แสดงแสง  สี  เสียง  คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการจัดทําเอกสารและ
คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 91 ลําดับที่ 10   
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โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป
ใหม โดยจายเปน คาใชจายคาจตุปัจจัยไทยธรรม  คาพิธีการทาง
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม  วัสดุกอสราง วัสดุโฆษณาเผย
แพร คาของขวัญ  ของรางวัล  คาเชา  คามหรสพ  คาจาง
เหมาบริการ  คาตอบแทน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 91 ลําดับที่ 11    
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดย
จายเปน คาใชจายในพิธีเปิด  คาตอบแทนหนวยงานที่สงกิจกรรม
เขารวมงานสงกรานต์  คาตอบแทนกรรมการ  คาตอบแทนผูที่
ปฏิบัติงาน คาตอบแทนนางสงกรานต์ คาตอบแทนการแสดงชุด
ตาง ๆ  คาของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัลการประกวดทุก
ประเภท  คาวัสดุกอสราง  วัสดุโฆษณาเผยแพร  คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช
จายในการประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุอุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ
  ที่จําเปน  ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 91 ลําดับที่ 12    
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โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเขา
พรรษา โดยจายเปน คาจัดการพิธีทางศาสนา คาหลอเทียนและ
คาเทียนพรรษา ผาอาบน้ําฝนถวายวัด คาภัตตาหาร คาตอบแทน
ขบวนแห คาตกแตงสถานที่ คาดอกไมตกแตงสถานที่ คาจาง
เหมาบริการตกแตงเทียนพรรษาถวายตามวัดตาง ๆ ในเขต
เทศบาล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุและคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 90 ลําดับที่ 9    
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยจายเปน คาจัดนิทรรศการ  คาจาง
เหมาเวที  ดนตรี  เครื่องเสียง และไฟฟ้า คาจัดสถานที่บริเวณ
งาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 87 ลําดับที่ 1    
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดย
จายเปน คาจัดนิทรรศการ  คาจางเหมาเวที  ดนตรี  เครื่อง
เสียง และไฟฟ้า คาจัดสถานที่บริเวณงาน และคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปน
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 88 ลําดับที่ 2    

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยจายเปน คาใชจายในพิธีเปิด คาของขวัญ ของรางวัล คา
ตกแตงซุม วงดนตรี คาวัสดุกอสราง คาตอบแทนพิธีกร คาโฆษณา
เผยแพร คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น คาจางการแสดง วัสดุปกรณ์ คาจัดนิทรรศการทาง
ทหาร แสง สี เสียง คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการจัดทําเอกสารและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นและการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 89 ลําดับที่ 5   

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:58:16 หนา : 107/124



โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันพอแหงชาติ โดยจายเปน คา
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ขอ 4  และขอ 7 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 88 ลําดับที่ 3     

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวันแมแหงชาติ โดยจายเปน คา
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถานที่ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 ขอ 4  และขอ 7 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 88 ลําดับที่ 4    
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โครงการประกวดมารยาทไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประกวดมารยาท
ไทย โดยจายเปน คาพิธีเปิด-ปิด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนกรรมการ  คาตอบแทนผูที่ปฏิบัติงาน  คาของขวัญ  ของ
รางวัล เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใน
การฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 92 ลําดับที่ 13        
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โครงการประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมูพระ
รัตนตรัยทํานองสรภัญญะ โดยจายเปน คาพิธีเปิด-ปิด คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของที่ระลึก คาตอบแทน
วิทยากร คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเขาที่
พัก  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตาม
มาตรา 53 (1)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 89 ลําดับที่ 7   

โครงการฝกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝกอบรมนาฏศิลป์
ไทยและศิลปะการแสดงไทย โดยจายเปน คาพิธีเปิด-ปิด คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ ของที่ระลึก คาตอบแทน
วิทยากร คายานพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเขาที่
พัก คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เปน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) (8) และ
มาตรา 53 (1)  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) (11)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 หนาที่ 90 ลําดับที่ 8   
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,449,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,592,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,592,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,063,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตาม
ระเบียบฯ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14พฤษภาคม 2555   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 319,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555
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งบดําเนินงาน รวม 856,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บป่วย คาตอบแทนคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ  ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 36,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา แกผูมีสิทธิในการเบิกจาย  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ของเทศบาล เชน คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตางๆ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชน คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   ในความรับผิดชอบของกองชาง

ค่าวัสดุ รวม 417,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียน เครื่องคิด
เลข  ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เกาอี้พลาสติก แบบพิมพ์ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มซองปากกา  ดินสอ แผงกั้นหอง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์  รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ  เชน เมนบอร์ด เครื่องอาน
และบันทึกขอมูล แบบตางๆ  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แผนกรองแสงโปรแกรม  แป้นพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน เพื่อในการติดตอ
หนวยงานตางๆ ตามใบแจงหนี้ขององค์การโทรศัพท์

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาบริการ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ ตามใบแจงหนี้

งานก่อสร้าง รวม 21,428,890 บาท
งบบุคลากร รวม 8,066,590 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,066,590 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,362,470 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน  ตามตําแหนงและอัตรา ที่ ก.ท.กําหนดตามระเบียบ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนงใหกับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
สิทธิ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 313  เรื่อง ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 17
 กุมภาพันธ์ 2564 และ
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหแก ผู
อํานวยการกองฯ หัวหนาฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,392,510 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,849,550 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:58:16 หนา : 116/124



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 408,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555

งบดําเนินงาน รวม 3,854,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก พนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา แกผูมีสิทธิในการเบิกจาย  ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 2,021,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 291,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ของเทศบาลเชนคา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาบริการรับใช  คาเบี้ยประกันภัย คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาเย็บปก หนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาถายเอกสาร คาโฆษณาเผยแพรสิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ
 หรือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่นฯ เชนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆฯลฯ
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คาใชจายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคาใชจายในการวางและปรับ
ปรุงผังเมืองรวม เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาพาหนะ คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนตองจายในการดําเนินการเพื่อการจัดโครงการบรรลุวัตถุ
ประสงค์ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 50 (6)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เปนไปตามแผนพัมนาทองถิ่น 2566 -2570  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 หนาที่ 108 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   

ค่าวัสดุ รวม 1,683,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณ์ตางๆ  เชน แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หมอน้ํารถยนต์ฯลฯ  ที่จําเปนตองเปลี่ยนเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดดี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  เชนน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯสําหรับใช
กับ เครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะตางๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  รูปที่ไดจากการลางอัด
ขยาย   แผนป้าย  แผนพับ  ใบปลิว  ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุ
อื่นๆ  ที่ใชในการเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย ของผู
ปฏิบัติติงาน เสื้อชูชีพ  พนักงานดับเพลิง ชุดปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ วัสดุอุปกรณ์และอะไหล เชน บัน
ไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และ
อื่นฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน วัสดุสัญญา
จราจร ตางๆ กรวยจราจร ไฟจราจร ยางงกันชนขอบเสา ยาง
ชะลอความเร็วกระจกสองโคง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้
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งบลงทุน รวม 9,507,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,507,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบโซลาเซลล์ถนนราษฎรดําริ, ถนน
เทศบาลดําริ, ถนนแกวพิจิตร

จํานวน 2,407,500 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานในโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางระบบ
โซลาเซลล์ถนนราษฎรดําริ, ถนนเทศบาลดําริ, ถนนแกว
พิจิตร (ป 2566 จํานวน 50 ชุด/ป 2567 จํานวน 50 ชุด)
รายละเอียด แบบแปลนแผนผังตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กําหนด
สถานที่ดําเนินการ  ถนนราษฎรดําริ, ถนนเทศบาลดําริ, ถนนแกว
พิจิตร ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 /2565 ยุทธศาสตร์ที่  5 หนาที่  4  ลําดับที่ 2

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนนทัศนวิถี (แผนชุมชน
บานกลางเหนือ,บานกลางใต,วัดแจง)

จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ํา ถนน
ทัศนวิถี (แผนชุมชนบานกลางเหนือ,บานกลางใต,วัดแจง)   
รายละเอียด - รื้อถอนถนน รางระบายน้ํา และทางเทาเดิม /ปรับ
ปรุงถนน ค.ส.ล.กวางเฉลี่ย 3.60-8.00 เมตร  (รวมราง
วี)ยาว 751.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3,950ตรม.พรอมปรับปรุงรางระบายน้ําทั้ง 2 ฝั่ง บอพัก ฝา
บอพัก จํานวนไมนอยกวา 183 บอ รายละเอียด แบบแปลนแผน
ผังตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีกําหนด
สถานที่ดําเนินการ  ถนนทัศนวิถี ตําบลหนาเมือง  อําเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 /2565 ยุทธศาสตร์ที่  5 หนาที่ 3 ลําดับที่  1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตาม
สัญญาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดฯ
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 437,200 บาท

งบบุคลากร รวม 187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 187,200 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ ทราย
อะเบท  น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 871,500 บาท
งบบุคลากร รวม 359,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 347,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2555

งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
ตางๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  โตะเกาอี้ ฯลฯ
 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และยาน
พาหนะอื่นๆ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ   

ค่าวัสดุ รวม 302,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชนไม
กวาด ถาด  ถัง  ถังขยะ ผาปูโตะ ถวยจาน ชอนแกวน้ํา ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม
ตางๆ  สี  อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ตางๆ เชน  แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ ทราย
อะเบท  น้ํายาพนหมอก ควันกําจัดยุง  หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกาย ของผู
ปฏิบัติติงาน เสื้อชูชีพ  พนักงานดับเพลิง ชุดปฏิบัติหนาที่ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้ของสํานักงานการไฟฟ้า

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล  ตามใบแจงหนี้
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 4,041,950

คาชําระดอกเบี้ย 477,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,546,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 51,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 22,796,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,708,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 530,340

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,593,400

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

848,400

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,906,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 4,041,950

คาชําระดอกเบี้ย 477,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,546,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 51,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 22,796,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,708,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 530,340

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,593,400

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

848,400

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

2,906,000

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

173,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

สมทบเงินกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

732,510

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

40,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,429,920

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

173,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

50,000

สมทบเงินกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

732,510

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

40,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,429,920

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

351,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

351,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

513,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,640

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

19,094,890 1,924,680 59,200,450 6,235,980 1,161,360 2,617,400 1,141,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

536,900 9,900 4,857,840 127,200 83,100

เงินประจําตําแหนง 633,600 18,000 67,200 271,200 103,200 27,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,460,910 3,965,700 4,469,330 940,760 5,639,750 225,890

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

217,600 338,390 344,500 55,580 1,091,880

คาจางลูกจางประจํา 640,730 1,838,200 267,450

เงินวิทยฐานะ 5,337,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

50,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

150,000 56,000 131,000 70,000

คาเบี้ยประชุม 3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

513,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

3,563,640

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

4,425,930 95,802,130

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

79,200 5,694,140

เงินประจําตําแหนง 163,200 1,283,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 4,169,030 534,700 23,406,070

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

429,480 12,000 2,489,430

คาจางลูกจางประจํา 1,392,510 4,138,890

เงินวิทยฐานะ 5,337,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

50,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

250,000 657,000

คาเบี้ยประชุม 3,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

233,000 13,000 5,000 680,000 15,000

คาเชาบาน 274,800 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

207,200 9,600 65,400 9,600 42,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,012,390 53,000 30,000 70,000 10,000

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

174,960 174,960

คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

58,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

90,000 1,036,000

คาเชาบาน 346,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

66,600 401,200

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 220,000 3,395,390

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

291,600 641,520

คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

58,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

330,000 15,000 80,000 35,000 10,000 60,000

คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งของเทศบาล

300,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

60,000

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการดําเนิน
งานของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

200,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดสูการสรางนวัต
กรรมเพื่อความเป็นเลิศ
ในดานการจัดเก็บราย
ได

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
เทศบาล

10,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 590,000

คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้งของเทศบาล

300,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

60,000

โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการดําเนิน
งานของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

200,000

โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดสูการสรางนวัต
กรรมเพื่อความเป็นเลิศ
ในดานการจัดเก็บราย
ได

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

20,000

โครงการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับงานการจด
ทะเบียนพาณิชย์ในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

10,000

โครงการอบรม พ.ร.บ
.ขอมูลขาวสาร 2540

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 857,500 180,000 100,000 80,000 740,000 50,000 50,000

โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน

15,000

โครงการดับเพลิงพื้นที่
เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแนน

5,000

โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

50,000

โครงการรณรงค์เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในชวงเทศกาล

10,000

โครงการสาธิตการดับ
เพลิง ถวายแดพระภิกษุ 
และสามเณร

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

20,000

โครงการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับงานการจด
ทะเบียนพาณิชย์ในเขต
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

10,000

โครงการอบรม พ.ร.บ
.ขอมูลขาวสาร 2540

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,280,000 135,000 3,472,500

โครงการจัดระเบียบ
ชุมชน

15,000

โครงการดับเพลิงพื้นที่
เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแนน

5,000

โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

50,000

โครงการรณรงค์เพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในชวงเทศกาล

10,000

โครงการสาธิตการดับ
เพลิง ถวายแดพระภิกษุ 
และสามเณร

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา

740,400

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

930,000

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นอนุบาล

275,400

โครงการเตรียมความ
พรอมเด็กกอนวัย
เรียน(เด็กเล็ก)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

724,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการจัดการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส

270,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นประถม
ศึกษา

740,400

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

930,000

โครงการขยายโอกาส
การเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระดับชั้นอนุบาล

275,400

โครงการเตรียมความ
พรอมเด็กกอนวัย
เรียน(เด็กเล็ก)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

724,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการจัดการศึกษา
แกเด็กดอยโอกาส

270,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผูเกี่ยวของ

20,000

คาพัฒนาครูอาสา 6,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น(คาปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)

137,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน)

829,400

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 15/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและผูเกี่ยวของ

20,000

คาพัฒนาครูอาสา 6,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น(คาปัจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน)

137,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน)

829,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

602,300

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาจัดการเรียนการ
สอน)

3,280,100

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาหนังสือเรียน)

1,000,100

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาอุปกรณ์การเรียน)

604,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

171,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาเครื่องแบบนักเรียน)

602,300

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาจัดการเรียนการ
สอน)

3,280,100

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาหนังสือเรียน)

1,000,100

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาอุปกรณ์การเรียน)

604,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)

171,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

462,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
เครื่องแบบนักเรียน)

248,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
จัดการเรียนการสอน)

1,841,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
หนังสือ)

496,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

462,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
เครื่องแบบนักเรียน)

248,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
จัดการเรียนการสอน)

1,841,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
หนังสือ)

496,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
อุปกรณ์การเรียน)

221,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาจัดการเรียนการ
สอน)

256,700

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันระดับ
ปฐมวัยและประถม
ศึกษา

8,639,900

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (คา
อุปกรณ์การเรียน)

221,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (คาจัดการเรียนการ
สอน)

256,700

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันระดับ
ปฐมวัยและประถม
ศึกษา

8,639,900

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

9,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

45,000

คาจางเหมาตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา อากาศ บอ
ขยะ

70,000

คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ

31,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

9,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี

45,000

คาจางเหมาตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา อากาศ บอ
ขยะ

70,000

คาจางเหมาติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อใชในราชการ

31,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข

144,000

คาจางเหมาที่มีลักษณะ
เป็นการจางทํา

17,640

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จางเห
มา รปภ.

376,200

จางเหมาทําความ
สะอาด ตลาดสด ถนน 
และทางเทา

7,071,800

จางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทํา

36,800

จางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก

641,520

คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

10,000

โครงการจัดการขยะ
ดวยหลัก ๓ Rs

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข

144,000

คาจางเหมาที่มีลักษณะ
เป็นการจางทํา

17,640

คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จางเห
มา รปภ.

376,200

จางเหมาทําความ
สะอาด ตลาดสด ถนน 
และทางเทา

7,071,800

จางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทํา

36,800

จางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก

641,520

คาเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

10,000

โครงการจัดการขยะ
ดวยหลัก ๓ Rs

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ซอมแผนเผชิญเหตุ การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

40,000

โครงการรณรงค์พัฒนา
รักษาสิ่งแวดลอมเฉลิม
พระเกียรติ

30,000

โครงการรักชุมชนรักษ์
สิ่งแวดลอม

50,000

โครงการการป้องกัน
และแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

30,000

โครงการชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืนแบบบูรณาการ

22,400

โครงการผูสูงวัย ใจกาย
เป็นสุข

20,000

โครงการฝึกอบรมภูมิคุม
กันสายใยในครอบครัว

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ซอมแผนเผชิญเหตุ การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี

40,000

โครงการรณรงค์พัฒนา
รักษาสิ่งแวดลอมเฉลิม
พระเกียรติ

30,000

โครงการรักชุมชนรักษ์
สิ่งแวดลอม

50,000

โครงการการป้องกัน
และแกไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไมพรอมในวัยรุน

30,000

โครงการชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืนแบบบูรณาการ

22,400

โครงการผูสูงวัย ใจกาย
เป็นสุข

20,000

โครงการฝึกอบรมภูมิคุม
กันสายใยในครอบครัว

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

300,000

โครงการจัดงานวันเขา
พรรษา

30,000

โครงการประกวด
มารยาทไทย

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

300,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว

60,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม

300,000

โครงการจัดงานวันเขา
พรรษา

30,000

โครงการประกวด
มารยาทไทย

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

300,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว

60,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

60,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 30/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

10,000

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ

10,000

โครงการประกวดสวด
มนต์หมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ

20,000

โครงการฝึกอบรม
นาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
การแสดงไทย

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

300,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ

คาใชจายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองปราจีนบุรี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 368,000 25,000 100,000 65,000 50,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 25,000 10,000 10,000 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 45,000 8,000 7,191,500 15,000 310,000 5,000 15,000

วัสดุกอสราง 35,000 20,000 16,000 10,000 710,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 31/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ

10,000

โครงการจัดงานวันแม
แหงชาติ

10,000

โครงการประกวดสวด
มนต์หมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ

20,000

โครงการฝึกอบรม
นาฏศิลป์ไทยและศิลปะ
การแสดงไทย

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

300,000

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ

200,000 200,000

คาใชจายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองปราจีนบุรี

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 300,000 928,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 800,000 75,000 1,320,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 50,000 7,649,500

วัสดุกอสราง 500,000 200,000 1,491,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 32/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 95,000 12,000 50,000 388,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 405,700 390,000 50,000 320,000 3,929,550 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 120,000 360,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 13,000 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 340,000 20,000 120,000 50,000 30,000 50,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 203,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000 5,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุการเกษตร 200,000

วัสดุสํารวจ 3,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุจราจร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 105,000 40,000 30,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 20,000 600,000 15,000 95,000

คาบริการโทรศัพท์ 52,500 10,000 15,000 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

75,000 16,000 3,500 17,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000 12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 33/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,000 700,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 340,000 5,460,250

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000 570,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,500 60,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 685,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 12,000 280,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 125,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุการเกษตร 200,000

วัสดุสํารวจ 8,000 11,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุจราจร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000 405,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 30,000 850,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 102,500

คาบริการไปรษณีย์ 60,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

8,000 119,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

32,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 34/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง
ลอเลื่อน

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ 
2500 วัตต์ พรอมลําโพง
ปากฮอร์น 150w/30
ยูนิต

100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

85,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางระบบโซลา
เซลล์ถนนราษฎรดําริ, 
ถนนเทศบาลดําริ, ถนน
แกวพิจิตร

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 35/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง
ลอเลื่อน

20,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ 
2500 วัตต์ พรอมลําโพง
ปากฮอร์น 150w/30
ยูนิต

100,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

85,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางระบบโซลา
เซลล์ถนนราษฎรดําริ, 
ถนนเทศบาลดําริ, ถนน
แกวพิจิตร

2,407,500 2,407,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล
.พรอมระบบระบายน้ํา 
ถนนทัศนวิถี (แผน
ชุมชนบานกลาง
เหนือ,บานกลางใต,วัด
แจง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

7,765,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

320,000

รวม 42,876,400 38,956,510 8,447,960 114,329,380 8,976,320 24,546,450 3,536,790 3,003,440

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 37/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล
.พรอมระบบระบายน้ํา 
ถนนทัศนวิถี (แผน
ชุมชนบานกลาง
เหนือ,บานกลางใต,วัด
แจง)

7,000,000 7,000,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

100,000 100,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

7,765,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

320,000

รวม 24,878,550 1,308,700 270,860,500

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:57:13 หนา : 38/38



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 30,000,000 30,000,000

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 4,000,000 4,000,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 1,000 1,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 10,000 10,000

หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 8,550,000 8,550,000

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 
50

0 0 14,250,000 14,250,000

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 5,700,000 5,700,000

รวมรายรับ 0 0 62,511,000 62,511,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 4,715,000 2,680,000

งบบุคลากร 0 0 3,125,000 3,125,000

งบดําเนินงาน 0 0 2,938,000 3,291,000

งบลงทุน 0 0 99,000 72,740

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 28,680,000 28,680,000

รวมรายจาย 0 0 39,557,000 37,848,740



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 62,511,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 34,011,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 30,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 4,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตเดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 28,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 8,550,000 บาท

รายได้จากกําไรสุทธิ ป 2565
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 30%

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 14,250,000 บาท

รายได้จากกําไรสุทธิ ป 2565
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 50%

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 5,700,000 บาท

รายได้จากกําไรสุทธิ ป 2565
โดยคํานวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 20%
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  37,848,740 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,680,000 บาท

งบกลาง รวม 2,680,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในการเบิกเงิน
เกินบัญชี

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงินสะสมของเทศบาลที่นํามาใช้
สําหรับเป็นทุนหมุนเวียน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 665,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 665,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,125,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,125,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 8 อัตรา 
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่ พนัก
งานสถานธนานุบาล 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้จัดการ และผู้ตรวจ
การ สถานธนานุบาลประจําเขต ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ ในอัตราเดือนละ 2,500  บาท ตาม
ระเบียบ  สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2551 ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2551 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,291,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,336,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ซึ่งโอน (ย้าย) จากที่อื่น และ
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล  ที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท. 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และ
ครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสํานักงาน จ.ส.ท. 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจ
การ สถานธนานุบาลฯ และสําหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจ
การฯ และสําหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา
ของสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ใน
อัตรา 10% ของเงินค่าจ้างประจํา 
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ค่าอาหาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล ในอัตราวันละ 100 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
.ที่ 0801.5/ว 758 ลว.30 มิ.ย.49 

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการและพนักงานสถาน
ธนานุบาล ที่มาดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือสํานัก
งาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พ.ย. 2551

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงาน ฯ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17
 มี.ค. 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานผู้ได้รับเลื่อนขั้นค่า
จ้างขั้นสูงสุดของตําแหน่ง 

ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 127,500 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสิ่งของต่างๆ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนา
นุบาล 
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล 

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ปี 2562

ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ  ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว.2268 ลว. 26 ก.ย
. 2562  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงาน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ของพนักงานสถานธนานุบาล ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปราชการและมีสิทธิเบิกได้

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนา
นุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 170,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน 
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประจําสํานักงาน

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสํานักงานสิ่งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่าย
เอกสาร   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาดสถานธนานุบาล
และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันรถจักรยานยนต์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อ น้ํายา
ฆ่าเชื้อ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายกระดาษ
โปสเตอร์ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 237,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 72,740 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,740 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 37,900 บาท

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีที
ยู   จํานวน 37,900 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,900
 บาท (รวมค่าติดตั้ง)
สําหรับติดตั้งภายในอาคารสถานธนานุบาลปราจีนบุรี โดยมีราย
ละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 34,840 บาท

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  14:42:20 หน้า : 7/9



1.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่
สั้น ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ชนิด
แคร่สั้น
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูงขนาด 10 ตัวอักษรต่อ
นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1
 หรือ ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า   1 ช่อง
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

2. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์  (Smart Card Reader)
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC
7816 ได้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
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3. โปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE ระบบงานสถาน
ธนานุบาล
จํานวนเงิน 12,140  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE 
ระบบงานสถานธนานุบาล สามารถบันทึกชื่อ - สกุล และที่
อยู่ จากบัตรประชาชนแบบ Smart Card ภายใน 3 วินาที โดยไม่
ต้องป้อนข้อมูล ดังกล่าวอีก สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอ
ภาพจากบัตรประชาชน ภายใน 9 วินาที สามารถทํางานร่วมกับ
โปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 28,680,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 28,680,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อสําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ที่กําหนดให้ตั้งในแต่ละปี 

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 8,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของ
ยอดกําไรสุทธิปี 2565 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 14,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการ 50% ของยอดกําไรสุทธิ
ปี  2565

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 5,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัล 20% ของยอดกําไรสุทธิปี  2565
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