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อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินตอบแทนพิเศษของ
ปลัดเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 8 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,166,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,200,640 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,180.-บาท / เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท รองประธานสภา
เทศบาล  ในอัตราเดือนละ ๆ 12,420.- บาท  เป็นเงิน 149,040.
- บาท สมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 9,660.- บาท / เดือน เป็น
เงิน 1,159,200.- บาท จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 9,660บาท / เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท ค่าตอบแทนทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900.- บาท / เดือน เป็นเงิน 82,800.
- บาท จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000.- บาท / เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี 2 คน ๆละ 3,000.- บาท / เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 4,000.- บาท / เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี 2  คน ๆ ละ 3,000.- บาท / เดือน เป็นเงิน 72,000.
- บาท จ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600.
- บาท /เดือน เป็นเงิน 331,200.- บาท รองนายก
เทศมนตรี 2 คนๆ ละ 15,180.- บาท /เดือน เป็นเงิน 364,320.
- บาท จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,825,280 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,751,435 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 30,000.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 30,000.-บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,234,855 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาล ทีทําหน้าทีตรวจ
ร่าง
เทศบัญญัติหรือตรวจรายงานการประชุม ฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,979,855 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 761,280 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดเทศบาล และ หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  จ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ. 2559 - 2561)  หน้า 63 รายการที 1 จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์แหล่งท่องเทียวของจังหวัด
ปราจีนบุรี จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปีการท่องเทียวจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติ อันเป็นศูนย์รวม
แห่งความชาติ และความสามัคคีของของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ฯ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 41 รายการที 8 จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 ค่ารับรอง
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ของขวัญ พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองในการรับรองหรือเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศงานตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 50,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเลียงรับรอง
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้และค่าบริการอืนซึงจํา
เป็นทีเกียวกับการเลียงรับรอง การประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับรับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรือตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือกับ
เอกชน ตังไว้ 18,855.- บาท  จ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีลายพระหัตถ์
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีลายพระ
หัตถ์ ตังไว้ 10,0000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาล ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 41 รายการ
ที 9 จ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในงานวันสําคัญของชาติหรืองานรัฐพิธี
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญของ
ชาติ เช่น งานวันที 5 ธันวามหาราช วันที 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหา
ราช ฯลฯ ตังไว้ 556,000.- บาท บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 – 2561 ) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 40 รายการ
ที 6 จ่ายจากเงินรายได้ 350,000.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 206,000.-บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 634,855 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จาน จานรอง กระติกนํา ถังแก๊สพร้อม
แก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้ 50,000.-
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000.-บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน สส. ส.ว ฯลฯ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี
อืน ๆ ค่าจัดตังศูนย์ประสานงานการเลือกตัง ค่าจัดประชุม / อบรม ทีเกียว
ข้องกับการเลือกตัง
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตัง ค่าเครืองดืม ค่า
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 63 รายการที 4
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และ       ทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาเทศสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 71รายการ
ที 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับพนักงาน
เทศบาลบาลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม       ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
กับการฝึกอบรม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 71 รายการที1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 100,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงานเทศบาล
จ่ายจากเงินรายได้ 70,000.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 80,000.-
บาท

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสงฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 57,300.-บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 47,700.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้องฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามัน  เครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 40,000.-บาท จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 30,000.-บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ปูน ทราย สี จอบ เสียม ชะแลง เลือย ทินเนอร์ ฯลฯ จ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
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โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์จํานวน
535,000บาท
- ปรับปรุงต่อเติมฝ้าเพดานและกรุผนังไม้รอบห้องประชุม พร้อมติดตัง
เวทีไม้สัก จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ จํานวน 535,000 บาท

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง      จํานวน30,000
บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

โครงการติดตังเหล็กดัดรอบอาคารสํานักงานชันล่างจํานวน100,000บาท
- ติดตังเหล็กดัดรอบอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป

โครงการติดตังเหล็กดัดรอบอาคารสํานักงานชันล่าง จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 665,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาว
ดํา (30 หน้า / นาที) จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 7,300.- บาท จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558 จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป     ตามพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12 (จะดําเนินการได้ก็ต่อ
เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด  LED  ขาวดํา จํานวน 7,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 BTU  จํานวน 4 เครือง จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559 – 2561 )    ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

เครืองปรับอากาศ จํานวน 124,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 211,300 บาท

งบลงทุน รวม 876,300 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างจํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,720 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จ่ายจากเงินราย
ได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี ฯ
จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560)  จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,201,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,220 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,117,220 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)   ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 55 รายการที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจและบันทึกข้อมูลพืนฐานชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท

 - อุดหนุนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพผู้นําหมู่บ้าน / ชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามหนังสือ
ที ปจ 0618/ว 321 ลงวันที 29 กรกฎาคม 2558 ตังไว้ 50,000.- บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 47 รายการที 4
- อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของ
สถาบันสําคัญของชาติ ตามหนังสือ ที ปจ 0618 / ว 321 ลงวัน
ที 29 กรกฎาคม 2558 ตังไว้ 20,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 41 รายการ 10

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสงฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 30,000.-บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 20,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามันก๊าด
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามัน
เครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 50,000.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป 50,000.-บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 40,000.-
บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน 40,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ
จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
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 ค่าตอบแทนโครงการกู้ชีพกู้ภัย
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. และเจ้าหน้าที
ทีปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ จํานวน  30,000.- บาท   จ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนการออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย อปพร.ร่วมกับเจ้า
หน้าทีตํารวจ
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับ
เจ้าหน้าทีตํารวจ ฯลฯ จํานวน 100,000.- บาท จ่ายจากเงินราย
ได้  30,000.-  บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  70,000.
-  บาท             ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 52 รายการที 4

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา  จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 76,620 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างจํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 512,160 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 167,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 756,060 บาท

งบบุคลากร รวม 756,060 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 991,060 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และวันสงกรานต์ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 53 รายการ
ที 8 และ 9 ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัตเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 725,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสงฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้อง ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ)
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย
รถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับ
จ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง
และ อุปกรณ์ในการดับเพลิง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก  ถุง
มือ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาท จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 50,000.-บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน (และเพิมเติม) อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 52 รายการที 5

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน  (และเพิมเติม) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2559 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 52 รายการที 2

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี
2559

จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง
ถิน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินราย
ได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท
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 -  อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะ
กรรมการและสมาชิกศูนย์ประสานงาน อปพร.อําเภอศรีมหาโพธิ/ท้อง
ถิน ตามหนังสือ ที ปจ 0618/ว321 ลงวันที 29 กรกฎาคม 2558 จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป 20,000.-บาท
- อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่ ตามโครงการยิงปืน ตามหนังสือ
สถานีตํารวจภูธร ระเบาะไผ่ ที ตช 0017 (ปจ) .8(10)/2462 ลงวัน
ที 22 กรกฎาคม  2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 10,000.-บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจัดซือหัวฉีดดับเพลิง จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจํา
ปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที 12

หัวฉีดดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

 - เพือจัดซือเครืองดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ฯลฯ จัดซือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที 12

เครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

 - เพือจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที จํานวน 1 เครือง จัดซือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที 12

เครืองส่งวิทยุ ชนิดประจําที จํานวน 28,000 บาท

 - เพือจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จํานวน 6 เครือง จัดซือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที 12

เครืองส่งวิทยุ  ชนิดมือถือ จํานวน 72,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท

งบลงทุน รวม 225,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 จ่าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 40 รายการที 5

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จ่ายจากเงิน
รายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 919,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,213,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,213,260 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,210,390 บาท

แผนงานการศึกษา
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสง  ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ปูน ทราย สี จอบ เสียม ชะแลง เลือย ทินเนอร์ ฯลฯ จ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จาน จานรอง กระติกนํา ถังแก๊สพร้อม
แก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสอนภาษาต่างๆในกลุ่มอา
เซียนให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้เกียวกับภาษาต่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 36 รายการที 2

โครงการสอนภาษาต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน จํานวน 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษา จํานวน 6,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการมอบประกาศนียบัตรเด็ก
เล็กผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ประจําปี 2559 จ่ายจากเงิน
รายได้

โครงการมอบประกาศนียบัตรเด็กเล็กผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับ
ปฐมวัย

จํานวน 6,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD จํานวน 6 ชุด จัดซือตามราคา
ท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

เครืองเล่น  DVD จํานวน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดกระจกเลือน จํานวน 2 บอร์ด จัดซือตาม
ราคาท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

บอร์ดกระจกบานเลือน จํานวน 12,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัว จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

โต๊ะทํางาน จํานวน 19,500 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัว จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง จัดซือตามราคา
ท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที12

ตู้เอกสาร  15  ลินชัก จํานวน 3,800 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่เอกสาร จํานวน 4 หลัง จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

ตู้ใส่เอกสาร จํานวน 16,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ยาสามัญ จํานวน 1 หลัง จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

ตู้ยาสามัญ จํานวน 690 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 6 ตัว จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

เก้าอีทํางาน จํานวน 11,340 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 365,130 บาท

งบลงทุน รวม 465,130 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของห้องสมุดเทศบาล ฯ ลานกีฬาเอนก
ประสงค์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ่าย
จากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าซือแบบระเบียนต่าง ๆ และสือการเรียนการส
อน สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สมุดประจําตัวเด็กเล็กชุดสอนเสริม
ทักษะ การเรียนรู้ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
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อมพิวเตอร์สําหรับงานแบบประมวลผล แบบที 1
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานแบบประมวลผล
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว ) จํานวน 1 ชุด ตังไว้ 23,000.- บาท จัด
ซือตามเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558 จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67รายการที 12
(จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)
คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว ) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000.- บาท ตัง
ไว้ 32,000.- บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการ
ที 12 (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด)

คอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงนอน จํานวน 1 เตียง จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67รายการที 12

เตียงนอน จํานวน 3,500 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานํา
ร้อน - เย็น ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 1 เครือง จัดซือตามราคาท้องตลาด จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

เครืองทํานําร้อน - เย็น จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 4 เครือง จัดซือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ตาม จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป แผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

โทรทัศน์  แอล  อี  ดี  (LED  TV) จํานวน 68,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) จํานวน 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตังครบชุด จัดซือตามราคา
ท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 52 รายการที 1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) จํานวน 100,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลียงเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ จํานวน 117 คนๆ ละ 20.
- บาท / วัน จํานวน 280 วัน (ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558) จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 37 รายการที 5
(ทังนี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา จํานวน 655,200 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 655,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,954,385 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,162,385 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายจากเงินราย
ได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 51 รายการที 5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์

จํานวน 100,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3 ชุด จัดซือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและการสือสาร จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที
12 (จะดําเนินการจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัด)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 9,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 ชุด จัดซือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและการ
สือสาร จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) หน้า 67 รายการที12 (จะดําเนินการจ่ายได้ก็ต่อเมือได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 17,000.- บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ประจําปี 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12 (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด)

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 17,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ    จ่าย
จากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 867,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 909,120 บาท

งบบุคลากร รวม 909,120 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,070,120 บาท

แผนงานสาธารณสุข

 - อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตังแต่ชันอนุบาล ถึง ประถมศึกษาที
ที 6 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม มีจํานวน 552 คน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินได้จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียน สพฐ. จํานวน 552 คนๆละ 20.
- บาท / วัน จํานวน 200 วัน จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 37 รายการที 4
(ทังนี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,208,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,208,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,208,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล จํานวน 117 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน ตัง
ไว้ 241,442.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์หน้า 37 รายการที 5
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนชัน
อนุบาล ถึง ชันประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธา
ธรรม จํานวน 552 คนๆ ละ 7.37บาท จํานวน 260 วัน (ข้อมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2558) ตังไว้ 1,057,743.- บาท จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 37 รายการที 4

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,299,185 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,299,185 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ่าย
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 58 รายการที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 455,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 67 รายการที 12

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท

งบลงทุน รวม 21,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสง  ฯลฯ  จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานเทศบาลทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.
ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 993,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,600,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,600,980 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,351,310 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

 - อุดหนุนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล จํานวน 8 ชุมชน ๆ ละ 7,500.
- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท เพือให้ชุมชนดําเนินกิจกรรมเกียวกับ
ระบบสาธารณสุขสิงแวดล้อมในชุมชน จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 59 รายการที 1

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าดนํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการเกียวกับกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์ หน้า 58 รายการที 3

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า ทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าทางด่วน
พิเศษ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําผังเมือง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําผังเมือง จํานวน 475,330 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 535,330 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1247 ลงวัน
ที 26 เมษายน 2537 จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 690,330 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 3 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 457,680 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จ่ายจากเงินราย
ได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,758,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท

งบลงทุน รวม 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าเสียงไร้สายของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  ต่าง ๆ เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมน
บอร์ด แผ่นกรองแสง  ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้รับจากการล้าง อัด ขยาย เม
มโมรีการ์ดขาตังกล้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษ
ไข กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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    - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้ 30,000.
- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 20,000.-บาท

ค่าบํารุงรักษาทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

 - ก่อสร้างวางท่ระบาย
นํา คสล. ขนาด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 237 ท่อน พร้อมฝาบ่อ
พัก คสล. หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบาย
นํา คสล. ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร จํานวน 22 บ่อ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์ หน้า 27 รายการที 12

ก่อสร้างวางท่อระบายนํา  คสล.  ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์

จํานวน 234,000 บาท

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย 41.15 X 45.47 เมตร หนา 0.10 เมตร หักพืนทีวาง
เปล่า 155 ตารางเมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 1,860 ตาราง
เมตร จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 23 รายการ
ที 48

ก่อสร้างลาน  คสล.  บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กรอกสมบูรณ์

จํานวน 674,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 958,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,028,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 65,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้
ต่าง ๆ ปูน ทราย สี จอบ เสียม ชะแลง เลือย ทินเนอร์ ฯลฯ จ่ายจากเงินราย
ได้ 50,000.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 50,000.- บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินราย
ได้ 280,740.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 169,260.- บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จาน จานรอง กระติกนํา ถังแก๊สพร้อม
แก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการประกัน
ภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้
รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการได้ตามความจํา
เป็น ฯลฯ
จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 12 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  จํานวน 12 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
จ้าง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,346,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,514,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,514,640 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,874,640 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถาง อุปกรณ์จัดสวน ยากําจัด
วัชพืช จ่ายจากเงินรายได้  ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ    จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561 ) ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 29 รายการ 2

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แก้ไขปัญหาความยาก
จนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพืนที โดยใช้แนวคิดพืนทีเป็น
ตัวตัง โดยใช้การจัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครืองมือราย
ละเอียดปรากฏตามหนังสือกรม ฯ ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548   จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  แบบ  ABC  (Aceabased
LLabrative  Research)

จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน จ่ายจากเงินรายได้  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 63 รายการที 3
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร / พนักงานท้องถิน การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพืนที จ่ายจากเงินรายได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการ / กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน วัสดุ อุปกรณ์เอกสารและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดเวทีประชาคมเมือง จ่ายจากเงินราย
ได้  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 63 รายการที 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการจัดเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 570,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืน ๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ถุง
มือ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเตา นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเบรก ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจาร
บี นํามันเครือง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ 70,000.-บาท จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป 50,000.-บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม
บําบัดฟืนฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยังยืน โดยให้ถือปฏิบัติตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 60 รายการ
ที 2 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาชุมชน
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 64 รายการ
ที 7 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการกิจกรรมโครงการเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ เมืองน่าอยู่ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 -2561)  ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 50 รายการ
ที 2 (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์เมืองน่าอยู่ จํานวน 40,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวด
ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปลูกต้นไม้เป็นการส่งเสริมแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี      (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 50 รายการที 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลอาหาร จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) หน้า 59 รายการที  2   ของ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ (กองสาธารณสุข ฯ)

ค่าใช้จ่ายโครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้
น้อย ฯลฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด     ที มท 0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 44 รายการที 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอาชีพและเพิมรายได้ให้กับประชาชน
และผู้มีรายได้น้อย ตามความต้องการของแต่ละชุมชน / กลุ่ม อาชีพ
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืมค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการฝึก
อบรม ฯลฯ โดยให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 จ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์หน้า 44 รายการที 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
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 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาของชุมชน การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด และการแข่งขันกีฬาอืน ๆ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 42 รายการที 2

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี โครงการกาชาด
จังหวัด ปราจีนบุรี จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 59
รายการที 3

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

 - อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ เพือดําเนินการตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสืออําเภอศรีมหา
โพธิ ที ปจ 0618/ว 321 ลงวันที 29 กรกฎาคม 2558 ตังไว้ 50,000.
- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนา สามปี  (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 60 รายการ 3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าส่งทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าอบรมทบทวน เพือเพิมทักษะความรู้
ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วง
ที จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 53 รายการที 7
(สํานักปลัดเทศบาล ฯ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหนึงตําบลหนึงทีมกู้ภัย จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมทบ 1 ส่วน ขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2556 จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ของเทศบาล
ตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 55 รายการที 3 (สํานักปลัดเทศบาล ฯ)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  กองทุนสวัสิการชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารับใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตาม
แผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 71 รายการที 3 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท
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-  ชําระดอกเบียสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 240,950 บาท

- ชําระเงินต้นสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
     - ชําระเงินต้น ทีไม่ต้องเก็บดอกเบีย จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,190,645 บาท

งบกลาง รวม 3,913,440 บาท

งบกลาง รวม 3,913,440 บาท

งบกลาง รวม 3,913,440 บาท

แผนงานงบกลาง

 - อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี โครงการจัดงานเทศกาลมาฆะปูรมีศรี
ปราจีน ครังที 30 ประจําปี 2559 ตามหนังสือ ที ปจ 0023.4/ว
1066   ลงวันที 25 พฤษภาคม 2558 จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 41 รายการที 10

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและงานวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันขึนปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.
ศ. 2559 - 2561 ) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 39 รายการ
ที 1 - 4
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ประจําปี 2559 จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
- 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 40 รายการที 7
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ประจําปี2559 จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์ หน้า 41 รายการที 11

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 370,000 บาท

 - อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ ตามโครงการเล่นกีฬาเพือสุขภาพและ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ ประจําปี 2558   ตาม
หนังสือ ที ปจ 0618 / ว 321 ลงวันที 29 กรกฎาคม 2558    ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ์ หน้า 60 รายการที 3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
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-  เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินตาม
กฎหมาย ฯ พันธบัตร ในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจําปีตามงบ
ประมาณทัวไป (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุด
หนุน )  ซึงในปีงบประมาณ 2559 ได้ประมาณการรายได้
ไว้ จํานวน 19,500,000.- บาท จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 390,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพของพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายใน
ระหว่างรับราชการ จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
      -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน
ในท้องถินคนละ 20 บาท / คน จํานวน  100,000.-  บาท  จ่ายจากเงิน
รายได้ (กองสาธารณสุข ฯ)
 ส่งสมทบ ส.ท.ท.
      -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม
ข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีทีล่วง
มาในปีประมาณ 2557 รับจริง 19,068,336.67 บาท (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีทีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ในปีงบ
ประมาณ 2557 รับจริง 19,068,336.67  บาท   เป็นเงิน  31,845.
-  บาท  จ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 131,845 บาท

-  เพือจ่ายในกรณีจําเป็นตามความเหมาะสมซึงการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็น
ของคณะผู้บริหารท้องถินฯ ควรใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านัน  จ่าย
จากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายจากเงินรายได้
30,000.-  บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  60,000.-  บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
      -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ต่างๆ เกียวกับจราจร กรวยสะท้อน
แสงป้ายสัญญานต่างๆ ฯลฯ ตังไว้  100,000.-  บาท  จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป
 เงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจน
   -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เด็กทีเรียนดี
แต่ขาดทุนทรัพย์ ฯลฯ ตังไว้  30,000.-  บาท  จ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 130,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นงบเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและ
พนักงานจ้างตามมาตรา 46 วรรค หนึง และวรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที3) พ.
ศ.2542 และกฎกระทรวงเรือง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม พ.ศ. 2545 ลงวันที 26ธันวาคม 2545 ออกตามความในพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ฯ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท


