
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลคลองปราบ
อําเภอ บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,196,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,578,266 บาท

งบบุคลากร รวม 4,829,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก / รองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายก / รองนายก
เทศมนตรีตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก / รองนายก
เทศมนตรีตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 182,160.-บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน149,040.-บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 รายๆละ 115,920.- บาท  
   รวมเป็นเงิน 1,043,280.-บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล เป็นเงิน 115,920.-บาท
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,204,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,671,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักงานปลัด ดังนี้
เงินเดือนปลัดเทศบาล เป็นเงิน 342,720.-บาท
เงินเดือนนักบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 285,840.-บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 161,800.-บาท
เงินเดือนบุคลากร เป็นเงิน 240,480.-บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 235,920.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 161,800.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน  132,640.- บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เป็นเงิน 110,520.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัด ดังนี้
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผช.จนท.ธุรการเป็นเงิน 75,200
.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็น
เงิน 121,440.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็น
เงิน 108,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งนักการภารโรง เป็นเงิน 
72,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,508,866 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง โดยถือ
ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และคณะผู้บริหารตามระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงานตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ, พวงมาลัย,ช่อดอกไม้,พวงมาลา สําหรับ งานพิธีต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ,พวงมาลัย,ช่อดอกไม้,พวงมาลา 
สําหรับงานพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่นวันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ซึ่ง เทศบาลจัดเองหรือร่วมกับส่วน
ราชการอื่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษาซึ่ง
เทศบาลจัดเอง หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 61)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 61)

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมการ
ประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  การส่ง
เสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับตําบลสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
จัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 )(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 64) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี 2558 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ในวัน
ที่ 24 เมษายน ของทุกปี  เช่น การทําบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชน เป็นต้น (แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 54)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)
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ค่าวัสดุ รวม 281,866 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟ เครื่องขยาย
เสียงพกพา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ ทําความสะอาด 
อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
นํ้ามันเบรค ยางนอก – ใน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิล
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป เป็นต้น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 1,866 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 142,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันและค่าดู
แลระบบเวปไซต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 210,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 210,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว  ๆละ 2000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  13:03:52 หน้า : 4/21



จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับประธานสภาเทศบาล     จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับประธานสภาเทศบาล     จํานวน 1
 ชุด 20000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น     
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 75,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้อง
ถิ่น     จํานวน 1 ชุด   75,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาสําหรับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้
บริหารท้องถิ่น     จํานวน 10 ตัว ๆละ 7,500 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด)  
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา   จํานวน 1 ชุด จํานวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา     จํานวน 1 ชุด      
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ปี 2557
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
  1.ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
  2. ทําด้วยไม้สัก
  3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
  4. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

จัดซื้อแท่นบรรยาย จํานวน  2 ตัว จํานวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย จํานวน  2 ตัว    ๆละ 9500 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 
นิ้ว)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 60 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน 5,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25
 หน้า/นาที) ราคา 5,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,000
 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสํานักปลัดให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเตา
โครงการปรับปรุงและบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 47)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร ใน
การ   ดําเนินการกิจกรรมงานพระราชพิธี งานพิธี  ของสถาบัน  และพิธี
ทางศาสนาในวันสําคัญของสถาบัน และวันสําคัญทางศาสนา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้     (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 54)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,832,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,408,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,408,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 948,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนหัวหน้ากองคลัง เป็นเงิน 305,640.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเงิน 244,800.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 132,640.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 132,640.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 132,640.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองคลังจํานวน 3 อัตราดังนี้
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นเงิน 117,360.-บาท
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เป็นเงิน 117,360.-บาท
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเงิน 75,200.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง   จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 354,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง โดยถือ
ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแบกสัมภาระ
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบ
ประมาณ 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 70,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ๆละ 3500 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อย
กว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
ราคา 18,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลังให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 419,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 293,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี  พ.ศ
. 2558

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบลคลองปราบ ในการดําเนิน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ
.ศ. 2558
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์
-  กิจกรรมชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 56)
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โครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า  ประจําปี พ.ศ.2558 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า ดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหา
ไฟป่า ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท
  0891.4/ว 212  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2557   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 56)

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม  พัฒนาศักยภาพ
สมาชิก อปพร.  จัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  และดําเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
สาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 
หน้า 56)

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
คลองปราบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 55)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่อาสาสมัคร อปพร.
ตําบลคลองปราบ  ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่นนํ้ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น
เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ อปพร.เทศบาล
ตําบลคลองปราบ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในศูนย์ อปพร.ตําบลคลองปราบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 126,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย   จํานวน 1  ลํา จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์พร้อมไม้พาย  จํานวน  1  ลํา  (ไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2557 แต่จําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 61)

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเลื่อยยนต์  จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  ขนาดกําลังไม่ตํ่ากว่า 1.5  แรงม้า  แผ่น
บังคับโซ่  ยาวไม่น้อยกว่า  8  นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง (ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2557 แต่จําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จึงตั้งตามราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 61)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ  VHF/ FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จํานวน  8 
 เครื่องๆละ  12,000  บาท

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ  VHF/ FM  ชนิดมือ
ถือ ขนาดกําลังส่ง   5  วัตต์ ประกอบด้วย  :   ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ท
  แบตเตอรี่  1  ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ   จํานวน  8  เครื่องๆละ  12,000
  บาท(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2557)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,038,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 740,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง โดยถือ
ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 429,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี 2558 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข้าร่วมกีฬา
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบ้านนาสาร เช่น ค่าชุดกีฬาฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 52)

โครงการค่ายคุณธรรม จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคุณธรรม โดยมีโรงเรียนบ้านคลอง
ปราบและ  โรงเรียนบ้านหนองม่วง และหน่วยงานเทศบาลคลองปราบใน
การเข้าร่วมค่าย คุณธรรมตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 66)

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน (องค์ความรู้ด้านอาเซียน) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศุนย์เรียนรู้ชุมชน (องค์ความรู้
ด้านอาเซียน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 
หน้า 49)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 
หน้า 54)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 325,600 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 285,600.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป 
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 50)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
เป็นเงิน 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป 
และเป็นเงิน 14,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 231,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 231,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 280 วัน เป็นเงิน 99,960.-บาท 
- โรงเรียนบ้านคลองปราบ 260 วัน เป็นเงิน 100,100.-บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองม่วง 260 วัน เป็นเงิน 30,940.-บาท 
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาปี 2558 - 2560 หน้า 50)

งบเงินอุดหนุน รวม 298,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 298,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 298,000 บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสํานักงาน สพฐ.เขต 3 เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน 
- โรงเรียนบ้านหนองม่วง จํานวน 68,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านคลองปราบ จํานวน 220,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 50
)                  เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสํานักงาน สพฐ.เขต 3 เป็นจัด
โครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนดังนี้ 
- โรงเรียนบ้านหนองม่วง จํานวน 5,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านคลองปราบ จํานวน 5,000.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 51)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนชุมชนตําบลคลองปราบ
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 49)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 5 ตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล เป็นต้น เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
วัคซีนพิษสุนัขบ้า , ทรายกําจัดลูกนํ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท

-อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (ถ่ายโอน) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลโดยจัดสรรงบ
ประมาณดําเนินงานของ อสม. แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากอุดหนุนทั่วไป(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 59)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,634,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,187,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,187,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 521,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง  จํานวน 3 อัตรา ดัง
นี้
เงินเดือนหัวหน้ากองช่าง เป็นเงิน 278,820.-บาท
เงินเดือนนายช่างโยธา เป็นเงิน 132,640.-บาท
เงินเดือนช่างโยธา เป็นเงิน 110,520.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 551,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ดังนี้ 
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผช.ช่างโยธา เป็นเงิน 117,360
.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาด
กลาง เป็นเงิน 90,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
เป็นเงิน 56,400.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 144,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2
 อัตรา  เป็นเงิน 144,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,304,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง โดยถือ
ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแบกสัมภาระค่ากําจัดปฏิกูล
มูลฝอยและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงาน  ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม  และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ล้อรถ อื่น ๆเป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิล
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา เทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าอื่น ๆ
 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ เทศบาลคลองปราบ เช่นค่าไฟฟ้า
สาธารณะ กรณีที่เกินร้อยละ 10 ของหน่วยจําหน่ายประเภทบ้านอาศัย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 142,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางของ แบบ 3 ชั้น จํานวน 3 ชุด จํานวน 5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ แบบ 3 ชั้น จํานวน 3 ชุด ๆ
ละ 1800 บาท(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

จัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 3500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่างให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 65)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงป้ายเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน ๑ ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาปี 2558-2560 หน้า 33 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,430,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,430,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,430,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกําแพงเทศบาลตําบลคลองปราบ หมู่ที่ 2 ตําบล
คลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขนาด
สูง 2 เมตร  ยาว 35 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด (แผนพัฒนา
ปี 2558-2560 หน้า 33 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเหรียง หมู่ที่ 5 จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเหรียง หมู่ที่ 5
 ระยะทาง ยาว 500 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 ม. ไหล่
ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลอง
ปราบกําหนด(แผนพัฒนาปี 2558-2560 หน้า 26 )
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายซอยบ้าน
นายเขื่อง หมู่ที่1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสาย
ซอยบ้านนายเขื่อง หมู่ที่1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   ระยะทาง ยาว 270 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 ม
.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,025 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลอง
ปราบกําหนด (แผนพัฒนาปี 2558-2560 หน้า 31 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเทศบาล หมู่ที่2,3 ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 529,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเทศบาล หมู่ที่2,3 ตําบล
คลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขนาด
กว้าง 2 เมตร  ยาว 12 เมตร สูง 7 ม. จํานวน 2 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด (แผนพัฒนา
ปี 2558-2560 หน้า 31 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ หมู่ที่ 2 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 20 เมตร จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด (แผนพัฒนา
ปี 2558-2560 หน้า 33 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตําบลคลอง
ปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว 5 เมตร จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด (แผนพัฒนา
ปี 2558-2560 หน้า 32 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางถนนสาย
เขตหมู่ที่ 2-4 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง
ถนนสายเขตหมู่ที่ 2-4 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี   ระยะทาง ยาว 550 เมตร  กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.03 ม
.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,025 ตร.ม พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลอง
ปราบกําหนด(แผนพัฒนาปี 2558-2560 หน้า 34 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 56)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตําบลคลองปราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรต่างๆ และการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบลคลองปราบ รวมถึงการ
ประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 46)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 62)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีตําบลคลองปราบ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีตําบล
คลองปราบ ประจําปี  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 46)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตําบลคลองปราบ ประจําปี  พ.ศ. 2558  ของเทศบาล
ตําบลคลองปราบ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 
หน้า 55)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ตําบล     คลองปราบ ประจําปี  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 56)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคลองปราบ  ประจําปี  พ.ศ. 2558  ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 56)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร         จํานวน    10,000
.-บาท
เพื่อจ่ายให้กับ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร ในการจัดกิจกรรม
ป้องกันปราบปรามและบําบัดยาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2558   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 55)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย
งานต่างๆและโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน  5  หมู่
บ้าน  จํานวน    50,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ลูก
ตะกร้อ  ตาข่าย ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้าน   5   หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆและการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล จํานวน10,000  บาท
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงานต่างๆและการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร  จํานวน 20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสารใน
การ แข่งขันกรีฑา นักเรียน ประชาชน ปี พ.ศ. 2558(แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 52) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร(กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ)  จํานวน 20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสารใน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาไทคัพประจํา ปี พ.ศ. 2558 (แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 52)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจําปี 2558 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ
. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 54)

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี 2558 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 53)
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โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่  ประจําปี พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 53)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวัน
สารทไทย (งานเดือนสิบ)ประจําปี พ.ศ.2558ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 – 2560 หน้า 53)

โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี 2557 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ
. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 53)

โครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านประจําปี 2558 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน  ของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2558 –
 2560 หน้า 54)

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจําปี 2558 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้น
บ้านของเทศบาลตําบลคลองปราบ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 54)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่
เกษตรกรภายในตําบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆเช่น ปุ๋ย ยาฆ่า
หญ้า ยาฆ่าแมลง  ยาเชื้อรา และสารป้องกันและกําจัดโรคพืช เป็นต้น.เพื่อ
ใช้ในการทํางานของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 948,714 บาท

งบกลาง รวม 948,714 บาท
งบกลาง รวม 948,714 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของ
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ในตําบลคลอง
ปราบ จํานวน 4 ราย เป็นรายเดือน ๆ 500 บาท/ราย (แผนพัฒนา
ปี 2558 – 2560 หน้า 55)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 194,714 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 70,000  บาท 
  เพื่อจ่ายให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ให้กับราษฎรตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม   จํานวน 100,000  บาท 
  เพื่อจ่ายให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบเป็นเงินสมทบ
  เพื่อช่วยเหลือราษฎรตําบลคลองปราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  1,000
  บาท
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 23,714
  บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555 เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 284,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
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