
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลคลองปราบ
อําเภอ บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,689,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,222,079 บาท

งบบุคลากร รวม 4,928,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก / รองนายก
เทศมนตรี

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,303,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,793,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด ดังนี้
เงินเดือนปลัดเทศบาล เป็นเงิน 372,780.-บาท
เงินเดือนนักบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 310,680.-บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 161,800.-บาท
เงินเดือนบุคลากร เป็นเงิน 273,480.-บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 260,280.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 161,800.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 142,080.- บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เป็นเงิน 110,520.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด ดังนี้
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็น
เงิน 126,100.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 120,000
.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งนักการภารโรง เป็นเงิน 120,000
.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 1,862,919 บาท

ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และคณะผู้บริหารตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด อาคารสํานัก
งาน ค่าลงทะเบียนในการประชุมต่างๆ  ค่าเข้าปกเอกสารหรือหนังสือ ค่า
จัดทําพิกัดแนวเขตปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งานตรวจงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ, พวงมาลัย,ช่อดอกไม้,พวงมาลา สําหรับ งานพิธีต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ,พวงมาลัย,ช่อดอกไม้,พวงมาลา 
สําหรับงานพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่นวันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ซึ่ง เทศบาลจัดเองหรือร่วมกับส่วน
ราชการอื่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
ซึ่งเทศบาลจัดเอง หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น
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ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อใช้จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวัน
ที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 และให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 
หน้า 70)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้มีความ
พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 71)

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมการ
ประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (แผนพัฒนาปี 2559 –
 2561 หน้า 74)

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ในวัน
ที่ 24 เมษายน ของทุกปี เช่น การทําบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชน เป็นต้น (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 61)
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โครงการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ในการประชา
สัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงาน
รัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน กิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหรือสนับสนุนโครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

ค่าวัสดุ รวม 341,919 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ   เทปพันสาย
ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เสาวิทยุสื่อสาร แท่นชาร์ตวิทยุสื่อ
สาร  และ เบรกเกอร์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ ทําความสะอาด 
อุปกรณ์อื่น ๆ

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิล
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ

วัสดุอื่น จํานวน 1,919 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 222,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงาน
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันและค่าดู
แลระบบเวปไซต์ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 371,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 
จํานวน  1 เครื่อง

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและ
เข้าเล่มมือโยก จํานวน  1 เครื่อง     
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ของเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
1) เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ตํ่าน้อยกว่า 21 ห่วง
2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 44,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
   - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
   - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
      - ถ้าจ้านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ที่น้อยกว่า
      - ถ้าจ้านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น้าจ้านวนบีทียูหารด้วยจ้านวนวัตต์
(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

จัดซื้อชั้นวางของ แบบ 3 ชั้น จํานวน 2 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ แบบ 3 ชั้น จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 2500 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน
 (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

จัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้ๆ
ละ 4000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องอัดเสียงแบบดิจิตอล  จํานวน  1 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดเสียงแบบดิจิตอล  จํานวน  1 ตัว  8,000
 บาท 
คุณสมบัติพื้นฐาน มีดังนี้
- เป็นเครื่องอัดเสียงแบบดิจิตอลมีจอแสดงผลแบบ LCD 
- สามารถบันทึกเสียงแบบ MP3 หรือมากกว่า 
-มีหน่วยความจําในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีระบบป้องกันเสียงรบกวน เพื่อคุณภาพของการบันทึก
-การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบUSB หรือมากกว่า
- สามารถบันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

จัดซื้อลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่    จํานวน ๑ ชุด จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่    จํานวน ๑ 
ชุด     ราคา 15,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่   มีดังนี้
1. ตู้ลําโพงขนาด ไม่น้อยกว่า  15  นิ้ว 
2. มีกําลังขยายในตัวขนาด 300 วัตต์
3. มีไมล์ลอยจํานวน 2 ตัว  
๔. มีช่อง input ไมค์สาย 2 ช่อง
5. มีถ่านชาร์จในตัว สํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า  8 ชั่วโมง
6. มีขาตั้งลําโพง 
7. สามารถต่อเชื่อมต่อผ่านเครื่องเล่นเพลง ผ่าน USB , SD CARD ได้
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 243,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดงานดัง
นี้
- งานหลังคา มีการทําความสะอาดกระเบื้องหลังคาเดิมและทาสีกระเบื้อง
หลังคาเดิม
- งานฝ้าเพดาน  มีการทําฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด(ห้องประชุม)
- งานสี มีการทาสีนํ้าพลาสติกภายนอกอาคารสํานักงาน (2 หลัง), ทาสีนํ้า
พลาสติกภายในอาคารสํานักงาน (ห้องกองคลัง,ห้องสํานักปลัด,ห้อง
โถง) , งานทาสีฝ้าเพดาน(ภายนอก,ภายใน) , งานทาสีนํ้ามันเชิง
ชาย (อาคารสํานักงาน,ห้องประชุม) 
- งานผิวพื้น มีการปูกระเบื้องขนาด12x12 นิ้ว (ห้องประชุม) 
- งานสุขภัณฑ์ (คนพิการ) มีโถ้ส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักนํ้า , ราวจับ
กันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม.
- งานทางลาด สําหรับรถเข็นคนพิการ 1.20x 2.00 เมตร คอนกรีต ค ๒ 
 รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2559
-2561 หน้า 39  )
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลท่าชี โครงการปรับปรุงและบริหาร
สถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 52)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร ในการ
ดําเนินการกิจกรรมงานพระราชพิธี งานพิธี ของสถาบัน และพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญของสถาบัน และวันสําคัญทางศาสนา
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 61)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,996,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,516,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,516,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,008,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนหัวหน้ากองคลัง เป็นเงิน 333,060.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเงิน 277,740.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 132,640.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 132,640.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 132,640.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 363,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลังจํานวน 3 อัตราดังนี้
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี เป็นเงิน 121,830.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็น
เงิน 121,830.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป เป็นเงิน 120,000.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล
และลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแบกสัมภาระ
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบ
ประมาณ 25589  (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัด
ทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29
 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 73)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  13:08:54 หน้า : 9/23



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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน รวม 66,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ๆละ 3000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 40,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
   - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
   - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
      - ถ้าจ้านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนวัตต์ที่น้อยกว่า
      - ถ้าจ้านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น้าจ้านวนบีทียูหารด้วยจ้านวนวัตต์
(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลังให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 306,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 
2559

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบลคลองปราบ ในการดําเนิน
โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 2559
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์
- กิจกรรมชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 64)

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ
สมาชิก อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพ  จัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 
หน้า 64)

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
คลองปราบ
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 63)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่อาสาสมัคร อปพร.
ตําบลคลองปราบ ตามระเบียบของทางราชการ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่นนํ้ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น
เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลคลองปราบ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล
คลองปราบ
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM – ชนิดประจําที่ 10 วัตต์ จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM – ชนิดประจําที่ 10
 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM – ชนิดประจําที่ 10 วัตต์
ขนาดกําลังส่ง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 981,075 บาท

งบดําเนินงาน รวม 663,575 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 398,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ
และ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลคลองปราบ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณธรรม(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 76)

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี 2559 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข้าร่วมกีฬาระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบ้านนาสาร เช่น ค่าชุดกีฬาฯลฯ (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 58)

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน (องค์ความรู้ด้านอาเซียน) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศุนย์เรียนรู้ชุมชน (องค์ความรู้
ด้านอาเซียน) (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 54)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 61)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 298,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 268,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 280 วัน x 48 คน x 20 บาท 
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 55)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
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ค่าวัสดุ รวม 219,775 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 219,775 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 280 วัน เป็นเงิน 99,053.-บาท 
- โรงเรียนบ้านคลองปราบ 260 วัน เป็นเงิน 88,146.-บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองม่วง 260 วัน เป็นเงิน 32,576.-บาท 
(แผนพัฒนาปี 2559 - 2561 หน้า 55)

งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว พร้อมติดตั้ง   จํานวน  9  ตัว จํานวน 22,500 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว พร้อมติด
ตั้ง   จํานวน  9  ตัวตัวละ 2,500  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน พัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว มีดังนี้ 
1. พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 (นิ้ว)  พร้อมติดตั้ง
2. มีฉลากประหยัดไฟมาตรฐานเบอร์ 5
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)    
4. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
 และ มาตรฐาน ISO 14001
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 77)

ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซื้อเครื่องเล่นสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 1 รายการ จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสําหรับเด็กเล็ก ชื่อเครื่องศูนย์รวม
หรรษา   จํานวน 1 รายการ  มีดังนี้
โดยมีขนาด กว้างไม่น้อย 110 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 165 ซม. 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.เป็นเครื่องเล่นประกอบไปด้วย กระดานลื่น 2 ชุด, อุโมงค์ลอด 1
 ชุด ,ซุ้มบ้าน 2 ซุ้ม ทั้งหมดประกอบเป็นชุดเดียวกัน
2.ชิ้นส่วนเป็นพลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติก ชนิด โพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วน
ผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น สีที่ใช้เป็นสีชนิด Non –Toxin ซึ่งไม่มีสารตก
ค้าง ทําให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เล่นเมื่อสัมผัส หรือ สูดดม
3.เครื่องเล่นเป็นพลาสติกที่มีสารป้องกันแสง UV ทําให้สีไม่ซีดจาง คงทน
และไม่กรอบแตกหักง่าย
4.เครื่องเล่นสามารถถอดประกอบ เพื่อเคลื่อนย้ายได้
5.เครื่องเล่นช่วยเสริมพัฒนาการของผู้เล่น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2-6
 ขวบ
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 77)

งบเงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนสํานักงาน สพฐ.เขต 3 เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน 
- โรงเรียนบ้านหนองม่วง จํานวน 68,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านคลองปราบ จํานวน 184,000.- บาท 
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 55)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนชุมชนตําบลคลองปราบเพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนชุมชนตําบลคลองปราบ 
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 54)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 5 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าภาย
ในตําบลคลองปราบ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล เป็นต้น เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
วัคซีนพิษสุนัขบ้า , ทรายกําจัดลูกนํ้า ฯลฯ

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 (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 67)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,817,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,243,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,243,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 539,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนหัวหน้ากองช่าง เป็นเงิน 223,500.-บาท
เงินเดือนนายช่างโยธา เป็นเงิน 205,380.-บาท
เงินเดือนช่างโยธา เป็นเงิน 110,520.-บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ดังนี้ 
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผช.ช่างโยธา เป็นเงิน 121,830
.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาด
กลาง เป็นเงิน 90,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
เป็นเงิน 90,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 144,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 144,000.-บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 1,457,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 57,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแบกสัมภาระค่ากําจัดปฏิกูลมูล
ฝอยและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ
งาน ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่
ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้าง
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ล้อรถ อื่น ๆ เป็น
ต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิล
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา เทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าอื่น ๆ
 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ เทศบาลคลองปราบ เช่นค่าไฟฟ้า
สาธารณะ กรณีที่เกินร้อยละ 10 ของหน่วยจําหน่ายประเภทบ้านอาศัย
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งบลงทุน รวม 117,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน 1  ชุด จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน   จํานวน 1  ชุด ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ 
      2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีDVD-
RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต้อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง - สามารถใช่งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 76)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่างให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 75)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,919,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,919,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,919,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-สามแยก
โรงเรียนหนองม่วง หมู่ที่4 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 636,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่
บ้าน-สามแยกโรงเรียนหนองม่วง หมู่ที่4 
ระยะทาง 860 เมตร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2559-2561 หน้า 28 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 4) สายพวงทองพัฒนา หมู่
ที่ 2 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 4) สาย
พวงทองพัฒนา หมู่ที่ 2 มีขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร   พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลอง
ปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2559-2561 หน้า 30 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพานหน้าศาลาหมู่บ้าน
หนองม่วง หมู่ที่ 4  ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพาน หน้าศาลาหมู่
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 57 เมตร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 285 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2559-2561 หน้า  38 )

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจพัฒนาเชื่อมต่อถนนทิวทอง หมู่ที่ 2 
ตําบลคลองปราบ อํา◌ําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนนสายซอมร่วมใจพัฒนาเชื่อมต่อถนน
ทิวทอง  หมู่ที่ 2 มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร ลงหินคลุกผิว
จราจร หนา 0.05 เมตร หรือปริมาณหินแอนไฮไลน์ไม่น้อย
กว่า 175 ลูกบาศก์เมตร   พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2559-2561 หน้า 39  )

โครงการบุกเบิกถนนสายยวนผึ้ง บ้านคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตําบลคลองปราบ 
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบุกเบิกถนนสายยวนผึ้ง บ้านคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 5 
ระยะทางยาว 2,260  เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 13,650 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2559-
2561 หน้า  38 )

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้าดื่มสะอาด  หมู่ที่ 3 ตําบล
คลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 751,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลเพื่อสนับสนุนนํ้า
ดื่มบริโภคประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  จํานวน 1 ระบบ พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลอง
ปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2559-2561 หน้า 26  )

งานสวนสาธารณะ รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ผาผึ้ง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๑ ตําบลคลองปราบ 
อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ผาผึ้ง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๑ ระยะ
ทาง 825 เมตร    พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2559-2561 หน้า 85 )

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 54)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมการบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะ
บูรณาการ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (แผน
พัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 64)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตําบลคลองปราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรต่างๆ และการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบลคลองปราบ รวมถึงการ
ประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 51)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนชรา  ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตําบลคลองปราบ
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 67)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2553
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 51)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ตําบล คลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 64)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 64)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามกิจกรรมการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบ
ครัวแก่ประชาชนในตําบลคลองปราบ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 
หน้า 51)

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนประจําปี 2559

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู่
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจําปี 2559 เพื่อ
รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 82)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตําบลคลอง
ปราบ  จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5  ตําบลคลอง
ปราบ ประจําปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ หมู่บ้าน
ละ 40,000 บาท โดยนําไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่  1-5  ตามสิทธิและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต่อไป  (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 63)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 431,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย
งานต่างๆ
และโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล (แผนพัฒนาปี 2559 –
 2561 หน้า 58)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน จํานวน 50,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ 
ให้แก่หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ
และการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับการแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน
ต่างๆและการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 58)
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งบลงทุน รวม 161,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 3 ชุด จํานวน 96,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน 3 ชุด  มีดังนี้
1. เครื่องบริหารบิวเอว 3 สถานี  งบประมาณ  35500 บาท    โดยมี
ขนาดเครื่อง กว้างไม่น้อย 150 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 140 ซม.  ประโยชน์ เพื่อใช้บริหารกล้ามเนื้อเอว สะโพก ลําตัว และ
แผ่นหลัง สามารถเล่นได้พร้อมกันสูงสุด 3 คน 
2.  เครื่องหมุนบริหารร่ายกาย   งบประมาณ 30,500 บาท   โดยมีขนาด
เครื่อง กว้างไม่น้อยกว่า 170 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 170 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 200 ซม.  ประโยชน์ เพื่อใช้บริหารกล้ามเนื้อ
ไหล่ แขน เอว สะโพก และลําตัว  สามารถเล่นได้พร้อมกันสูงสุด 3 คน
3. เครื่องซิทอัพลดหน้าท้องแบบคู่ งบประมาณ 30,500 บาท โดยมีขนาด
เครื่องกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 50 ซม. ประโยชน์เพื่อใช้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง เอว สะโพก และ
ลําตัว สามารถเล่นได้พร้อมกัน 2 คน
(แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 76)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 65,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาหน้าเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาหน้าเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ โดยปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามและติดตั้งไฟบริเวณภูมิทัศน์ห้วยนํ้า
ขุ่น รายละเอียดตามที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2559-2561 หน้า 36 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจําปี 2559 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ
. 2559 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 
หน้า 61)

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  (แผน
พัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 60)

โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 60)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวัน
สารทไทย (งานเดือนสิบ)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาล
ตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 60)
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โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี 2558 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ
. 2558 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 
หน้า 60)

โครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน ของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 62)

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจําปี 2559 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้น
บ้านของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561 หน้า 61)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่
เกษตรกรภายในตําบล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆเช่น ปุ๋ย ยาฆ่า
หญ้า ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา และสารป้องกันและกําจัดโรคพืชสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืชและพันธ์
พืช เป็นต้น.เพื่อใช้ในการทํางานของเทศบาลตําบลคลองปราบ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 920,136 บาท

งบกลาง รวม 920,136 บาท
งบกลาง รวม 920,136 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของ
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ในตําบลคลอง
ปราบ จํานวน 4 ราย เป็นรายเดือน ๆ 500 บาท/ราย (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 63)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณภัยต่าง ๆ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 228,536 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ให้กับราษฎรตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 –
 2561 หน้า 67)
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000
 บาท 
เพื่อจ่ายให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบเป็นเงินสมทบ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2559 – 2561
 หน้า 67)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาลฯเช่น  การทาสี ตี
เส้น แผงกั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการ
จราจรและอื่นๆที่ใช้ในกิจการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 27,536 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่า
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 319,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
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