
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลคลองปราบ
อําเภอ บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,495,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,611,555 บาท

งบบุคลากร รวม 5,397,750 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 2,773,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,111,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
เงินเดือนปลัดเทศบาล เป็นเงิน 401,460.-บาท
เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด เป็นเงิน 346,020.-บาท
เงินเดือนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 231,750.-บาท
เงินเดือนบุคลากร เป็นเงิน 296,760.-บาท
เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป เป็นเงิน 273,480.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 279,780.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน  154,200.- บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นเงิน 128,220.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัด
เทศบาลและจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 355,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด ดังนี้
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็น
เงิน 139,440.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็น
เงิน 108,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งนักการภารโรง เป็นเงิน 108,000
.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
งบดําเนินงาน รวม 1,937,205 บาท

ค่าตอบแทน รวม 89,125 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 44,125 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 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และคณะผู้บริหารตามระเบียบกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ  ค่าลงทะเบียนในการประชุมต่างๆ  ค่าเข้าปก
เอกสารหรือหนังสือ ค่าจัดทําพิกัดแนวเขตปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งานตรวจงาน
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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

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 120,000 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 40,000 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 2560 – 2562 
หน้า 84)

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 2560 – 2562 หน้า 85)
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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  

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ในวัน
ที่ 24 เมษายน ของทุกปี เช่น การทําบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชน เป็นต้น(แผนพัฒนา
ปี 2560 – 2562 หน้า 73)

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 50,000 บาท

พื่อดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ  กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมและจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีต่าง ๆ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เพื่อ คุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 

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
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า รวม
ทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ค่าวัสดุ รวม 421,080 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 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ ทําความสะอาด 
อุปกรณ์อื่น ๆ

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ไว
นิล เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ปฏิทิน เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ

วัสดุอื่น จํานวน 1,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 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 212,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 212,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน  40  ตัว จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน  40  ตัวตัวละ 550  เป็นเงิน  22,000
  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน เก้าอี้ประชุม มีดังนี้ 
- โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม
- บุด้วยหนัง PVC 
- มีขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า  44 x 52 x 90 ซม.
- บุฟองนํ้าอย่างดี
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว

จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 ตัวตัวละ  44,000
  บาท เป็นเงิน 88,000 บาท เพื่อติดตั้งบริเวรในห้องประชุมสภาเทศบาล
ตําบลคลองปราบ โดบมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
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) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)
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จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  จํานวน  30  ตัว จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์  จํานวน  30  ตัวตัวละ 1200 บาท
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
- โต๊ะพับเอนกประสงค์
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 x 600 x 750 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- หน้าโต๊ะ  หนาไม่น้อยกว่า  25  มม.  ด้านบนปิดด้วยโฟเมก้า
- ด้านหน้าโต๊ะทําจากเหล็ก 
- ขาโต๊ะพับเก็บได้ทําจากเหล็ก ชุบโครเมียมอย่างดี
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบสามขา  ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลม ตั้งพื้น แบบสามขา  ขนาด 24 นิ้ว  จํานวน  2  ตัวตัว
ละ 3,000  บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน พัดลมตั้งพื้น สามขาแบบ ส่ายได้  ขนาด 24 นิ้ว   มี
ดังนี้ 
1. พัดลมตั้งพื้น สามขา ขนาด 24 (นิ้ว)  
2.  สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
3. มีฉลากประหยัดไฟมาตรฐานเบอร์ 5
4. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนง. มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)    
5. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
 และ มาตรฐาน ISO 14001
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อถังต้มนํ้าร้อนไฟฟ้าสเตนเลส จํานวน 1 ใบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มนํ้าร้อนไฟฟ้าสเตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 26 ซม. สูง 40.5 ซม. โดยมีขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า 14 ลิตร ถังทํา
ด้วยสแตนเลส พร้อมปุ่มปรับระดับ
อุณหภูมิ จํานวน 1 ถัง ราคา 10,000.- บาท สําหรับใช้ในราชการของ
สํานักปลัด จัดซื้อเพื่อให้สามารถรองรับการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นจํานวนมาก เช่น การจัดประชุมประชาคม ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัด
เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เพียงพอ ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล  โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ
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งบเงินอุดหนุน รวม 34,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,600 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าพุ โครงการปรับปรุง
และบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 63)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร ในการ
ดําเนินการกิจกรรมงานพระราชพิธี งานพิธี ของสถาบัน และพิธีทาง
ศาสนาในวันสําคัญของสถาบัน และวันสําคัญทางศาสนาตามโครงการดัง
นี้ 
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 89 พรรษา ประจําปี 2559 เป็นเงิน 8,000
 บาท 
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2560 เป็น
เงิน 3,500 บาท 
3.โครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประจําปี 2559 เป็นเงิน 1,600
 บาท
4. โครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติศาตรา
จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประจําปี 2560 เป็นเงิน 1,500 บาท
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 73)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,918,265 บาท
งบบุคลากร รวม 1,460,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,460,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,034,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 352,740.-บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นเงิน 296,760.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 128,220.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 128,220.-บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 128,220.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองคลังจํานวน 2 อัตราดังนี้
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นเงิน 132,240.-บาท
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เป็นเงิน 132,240.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 404,125 บาท
ค่าตอบแทน รวม 99,125 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 44,125 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา , พนักงานจ้าง โดยถือ
ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  จํานวน  24,125 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และ
กรรมการชุดอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  จํานวน  20,000 บาท

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 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บค่าขยะและค่านํ้า
ประปา ,ค่าจ้างแบกสัมภาระและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับคณะบุคคล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 84)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง จํานวน 50,000 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 2560 – 2562 หน้า 87)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน รวม 53,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักงาน   จํานวน  1  ตัว จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักงาน จํานวน 1 ตัว 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เก้าอี้ทํางานพนักงาน 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 650 x 880  มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้
- หุ้มหนังเทียม
- ขาผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

จัดซื้อชั้นวางของ แบบ 3 ชั้น จํานวน 1 ชุด จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ แบบ 3 ชั้น จํานวน 1 ชุด ๆ
ละ 2000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  13:12:15 หน้า : 10/24



จัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 1 ตู้ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานโล่งเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จํานวน 1 เป็น
เงิน 3500 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต  จํานวน  1  ตัว จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต
- ขนาดไม่น้อยกว่า 762 x 1,524 x 750  มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- หน้าโต๊ะทําจากเหล็กแผ่น 
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี แบบ Network   จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี แบบ Network   
จํานวน  1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท     โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
       1)  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x 600  dpi
       2)  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อ
นาที (ppm)
        3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อ
นาที (ppm)
        4)  มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        5)  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        6)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
        7)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 
             1  ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi) ได้
        8)  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 90)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลังให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 
2560

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบลคลองปราบ ในการดําเนิน
โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 2560
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์
- กิจกรรมชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (แผนพัฒนาปี 2560 –
 2562 หน้า 76)

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ
สมาชิก อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพ  จัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 76)

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
คลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3
/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 75)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายในการป้องกันไฟ เช่น ถุง
มือ รองเท้า เสื้อกันความร้อน  เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ  และชดอาสา
สมัคร อปพร.
ตําบลคลองปราบ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

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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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,713,941 บาท

งบบุคลากร รวม 589,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 589,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 246,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนครู เป็นเงิน 246,360.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดศูนย์เด็กฯจํานวน 2 อัตราดัง
นี้
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  เป็นเงิน 148,440.-บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  เป็นเงิน 147,120.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 729,521 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,125 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,125 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 431,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลคลองปราบปีงบประมาณ 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปราบ
และ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลคลองปราบ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณธรรม(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 90)

โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี 2560 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเข้าร่วมกีฬาระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบ้านนาสาร เช่น ค่าชุดกีฬาฯลฯ (แผนพัฒนา
ปี 2559 – 2561 หน้า 70)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 73)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 351,200 บาท
รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  351,200
 บาท   
            เพื่อเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ   เพื่อจ่ายในรายการดังนี้
     1)  ค่าอาหารกลางวัน   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ   จํานวน  44
 คน x 20 บาท x 280  วัน   ตั้งไว้  246,400  บาท 
    2)  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ   จํานวน  44
 คน x 1,700 บาท ตั้งไว้  74,800  บาท (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562
 หน้า 67)

ค่าวัสดุ รวม 274,196 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในกิจการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ  ได้แก่   คูลเลอร์นํ้า (สแตน
เลส)   ที่นอน  หมอน  ผ้าปูที่นอน  ผ้าม่าน  ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 224,196 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ เด็กนักเรียน  ดังนี้
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  260 วัน  x7.37 บาท  x 44 คนเป็น
เงิน   84,313  บาท
      -   โรงเรียนบ้านคลองปราบ  260 วัน  x7.37  บาท x 54  คนเป็น
เงิน  103,475  บาท
      -   โรงเรียนบ้านหนองม่วง    260 วัน  x7.37  บาท x19  คนเป็น
เงิน  36,408     บาท
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 67)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการทํางานของเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบลคลองปราบสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
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งบลงทุน รวม 102,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว

จํานวน 74,000 บาท

เพืื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 ตัวตัวละ  37,000
  บาท เป็นเงิน 74,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 30,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
   - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
   - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED  TV จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED  TV จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ใน
กิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ   ตั้งไว้  13,000
  บาท  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปของโทรทัศน์แอล  อี  ดี (LED  TV)   
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution)   1920 x1080 พิกเซล
 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขนาด   32  นิ้ว
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง และ
ภาพยนตร์
 6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
 7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 91)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเตียงนอน  ขนาด 3.5 ฟุต   จํานวน  1  หลัง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเตียงนอน  ขนาด 3.5 ฟุต   จํานวน  1  หลัง  เพื่อใช้สําหรับห้อง
พยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 91)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี แบบ Network   จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี แบบ Network   
จํานวน  1 เครื่อง      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ของเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
       1)  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x 600  dpi
       2)  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อ
นาที (ppm)
        3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อ
นาที (ppm)
        4)  มีหน่วยความจํา (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        5)  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        6)  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
        7)  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 
             1  ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi) ได้
         8)  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 90)

งบเงินอุดหนุน รวม 292,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 292,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 292,000 บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วงและโรงเรียนบ้านคลอง
ปราบเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน  จํานวน  2
  โรงเรียน ได้แก่   ตั้งไว้    292,000  บาท
      -  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  200  วัน  x 19คน  x 20 บาทเป็น
เงิน  76,000   บาท
      -  โรงเรียนบ้านคลองปราบ  200 วัน  x 54  คน  x 20  บาทเป็น
เงิน  216,000  บาท
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 67)

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

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลคลองปราบเพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลคลองปราบ 
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 65)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย
ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 5 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าภาย
ในตําบลคลองปราบ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันดีเซล เป็นต้น เพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
วัคซีนพิษสุนัขบ้า , ทรายกําจัดลูกนํ้า ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,748,465 บาท

งบบุคลากร รวม 1,171,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,171,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 444,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง เป็นเงิน 235,620.-บาท
เงินเดือนนายช่างโยธา เป็นเงิน 209,040.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 637,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ดังนี้ 
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผช.ช่างโยธา เป็นเงิน 128,280
.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง
เป็นเงิน 180,000.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
เป็นเงิน 112,800.-บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา                     เป็นเงิน 216,000.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองช่าง จํานวน 3 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,476,725 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,725 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,125 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 625,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแบกสัมภาระค่ากําจัดปฏิกูลมูล
ฝอยและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ
งาน ทัศนศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่
ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้าง
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ล้อรถ อื่น ๆ เป็น
ต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 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

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่างให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 89)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,586,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,586,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,586,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูลทรายทอง  หมู่ที่ 5  ตําบล
คลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 636,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูลทรายทอง  หมู่
ที่ 5  ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะ
ทาง 265 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบ
กําหนด  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 31)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหนองเภา- กาญจนาภิเษก   
หมู่ที่ 4  ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายหนองเภา- กาญจนา
ภิเษก   หมู่ที่ 4  ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ระยะทาง 710  เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนา
ปี 2560 – 2562 หน้า 31)
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โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culverts 
ขนาด1-3.60 x 3.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร บริเวณถํ้าพระ หมู่ที่ 1 ตําบล
คลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร  อําเภอบ้านนาสาร  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culverts 
ขนาด1-3.60 x 3.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร บริเวณถํ้าพระ หมู่
ที่ 1 ตําบลคลองปราบ เชื่อมต่อเทศบาลเมืองนาสาร  อําเภอ
บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 31) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 605,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 60)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมการบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง หรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะ
บูรณาการ โดยตั้งไว้จํานวน 10 คนคนละ 6,500 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 76)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรต่างๆ และการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในตําบลคลองปราบ รวมถึงการ
ประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล (แผนพัฒนา
ปี 2560 – 2562 หน้า 61)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของคนชรา  ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ใน
ตําบลคลองปราบ
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 76)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ตําบล คลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 76)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 76)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามกิจกรรมการส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบ
ครัวแก่ประชาชนในตําบลคลองปราบ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 61)

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนประจําปี 2560

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู่
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการขยะในชุมชนประจําปี 2560 เพื่อ
รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 96)

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. 2560 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ หมู่บ้าน
ละ 40,000 บาท โดยนําไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่  1-5  ตามสิทธิและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต่อไป  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 75)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย
งานต่างๆ
และโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล (แผนพัฒนาปี 2560 –
 2562 หน้า 70)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สําหรับหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน จํานวน 50,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ตาข่าย ฯลฯ ใช้ในหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 70)

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  13:12:15 หน้า : 21/24



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจําปี พ.ศ
. 2560 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 73)

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี 2560 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ  (แผน
พัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 72)

โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนา
ปี 2560 – 2562 หน้า 72)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวัน
สารทไทย (งานเดือนสิบ)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาล
ตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 72)

โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ
. 2559 ของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 72)

โครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน ของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 73)

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจําปี 2560 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้น
บ้านของเทศบาลตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 73)

งบลงทุน รวม 1,740,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,740,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเมรุวัดถํ้าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุวัดถํ้าขรมวนาราม หมู่ที่ 1 ตําบลคลอง
ปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 38)

โครงการซ่อมแซมเมรุวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ 3  ตําบลคลองปราบ 
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเมรุวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ 3  ตําบลคลอง
ปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด  (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 
หน้า 42)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่
เกษตรกรภายในตําบล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆเช่น ปุ๋ย ยาฆ่า
หญ้า ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา และสารป้องกันและกําจัดโรคพืชสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา  อาหารสัตว์ อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์พืชและพันธ์พืช เป็นต้น.เพื่อใช้ในการทํางานของเทศบาล
ตําบลคลองปราบ

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส  ขนาด  2  แรง  จํานวน  1  ตัว จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มซัมเมอร์สสําหรับกิจการประปาที่เทศบาลตําบล
คลองปราบรับผิดชอบ ขนาด  2  แรง  จํานวน  1  ตัว ราคาตัว
ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 ตั้งราคาตามท้องตลาด)(แผนพัฒนาปี 2560 –
 2562 หน้า 84)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,521,774 บาท

งบกลาง รวม 6,521,774 บาท
งบกลาง รวม 6,521,774 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของ
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่ง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท.0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ ว81 ลงวันที่ กรกฎาคม 2557 )

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,381,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 75)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ตาม (แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 75)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ในตําบลคลอง
ปราบ จํานวน 6 ราย เป็นรายเดือน ๆ 500 บาท/ราย (แผนพัฒนา
ปี 2560 – 2562 หน้า 75)
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สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เงินสํารองจ่ายไว้เพื่อนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยต่าง ๆ
 เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่า
นั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที1่9 มิถุนายน 2558
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 408,574 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท 
เพื่อจ่ายให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ให้กับราษฎรตําบลคลองปราบ (แผนพัฒนาปี 2560 –
 2562 หน้า 81)
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบ จํานวน 256,500
 บาท 
เพื่อจ่ายให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบเป็นเงินสมทบ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรตําบลคลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0871.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(แผนพัฒนาปี 2560 – 2562 หน้า 81)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาลฯเช่น  การทาสี ตี
เส้น แผงกั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการ
จราจรและอื่นๆที่ใช้ในกิจการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 31,074 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 358,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2558 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2558และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว
1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
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