
 

 

ข้อบัญญัติต ำบล 

 
เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 

 

ของ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะคร  ำเอน 

อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุร ี



องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

เขต/อําเภอ ท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

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

88 ม.5  ซอย-  ถนนสนุ่น-ดอนตาลเสียน  แขวง/ตําบล ตะครําเอน
  เขต/อําเภอ ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130

พืนที 50.27 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 13,735 คน

ชาย 6,696 คน

หญิง 7,039 คน

ข้อมูล ณ วันที 13 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอนอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอนจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 55,368,134.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,397,230.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,943,473.66 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 720,202.70 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 168,400.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 70,977,992.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,815,711.74 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 67,660.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 172,743.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 36,865.15 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 33,091,764.35 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 35,793,246.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 52,420,369.77 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 23,548,551.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,001,575.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,510,542.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,433,701.20 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,926,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,658,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,984,584.33 2,090,100.00 2,120,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 81,454.40 259,120.00 294,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,616.26 100,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 116,959.40 75,000.00 85,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,386,614.39 2,524,220.00 2,699,600.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 29,460,863.24 24,550,500.00 34,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 29,460,863.24 24,550,500.00 34,500,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 21,559,188.00 47,600,000.00 38,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,559,188.00 47,600,000.00 38,000,000.00

รวม 53,406,665.63 74,674,720.00 75,199,600.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 21,570,732.00 24,058,568.00 27,617,316.00

งบบุคลากร 15,022,247.43 18,369,840.00 18,573,840.00

งบดําเนินงาน 9,308,171.20 16,642,720.00 14,377,340.00

งบลงทุน 6,569,170.80 11,094,500.00 10,525,500.00

งบเงินอุดหนุน 3,650,935.25 4,465,000.00 3,940,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 56,121,256.68 74,630,628.00 75,033,996.00

รวม 56,121,256.68 74,630,628.00 75,033,996.00



ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ 0.00 0.00 0.00

ค่าเช่ามาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ผลประโยชน์อืน

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ค่าปรับ 0.00 0.00 0.00

ค่าแรง 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ
พาณิชย์

0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,671,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,917,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,618,720

แผนงานสาธารณสุข 1,586,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 305,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,618,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 540,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 27,617,316

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 75,033,996





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,549,320 2,882,000 15,431,320

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320 0 3,262,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,287,000 2,882,000 12,169,000

งบดําเนินงาน 4,175,800 620,000 4,795,800

    ค่าตอบแทน 405,000 50,000 455,000

    ค่าใช้สอย 2,605,000 520,000 3,125,000

    ค่าวัสดุ 830,800 50,000 880,800

    ค่าสาธารณูปโภค 335,000 0 335,000

งบลงทุน 2,419,500 0 2,419,500

    ค่าครุภัณฑ์ 2,249,500 0 2,249,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 170,000 0 170,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 19,169,620 3,502,000 22,671,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 1,090,000 1,090,000

    ค่าใช้สอย 640,000 640,000

    ค่าวัสดุ 450,000 450,000

งบลงทุน 827,000 827,000

    ค่าครุภัณฑ์ 327,000 327,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 500,000 500,000

                                             รวม 1,917,000 1,917,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 425,000 1,607,520 2,032,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 425,000 1,607,520 2,032,520

งบดําเนินงาน 350,000 3,595,200 3,945,200

    ค่าตอบแทน 10,000 20,000 30,000

    ค่าใช้สอย 290,000 1,360,200 1,650,200

    ค่าวัสดุ 50,000 2,070,000 2,120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 145,000 145,000

งบลงทุน 0 1,041,000 1,041,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 441,000 441,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 600,000 600,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,600,000 3,600,000

    เงินอุดหนุน 0 3,600,000 3,600,000

                                             รวม 775,000 9,843,720 10,618,720

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 1,191,340 1,191,340

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 1,011,340 1,011,340

งบลงทุน 95,000 95,000

    ค่าครุภัณฑ์ 95,000 95,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

                                             รวม 1,586,340 1,586,340



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบลงทุน 0 300,000 300,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 0 5,000

                                             รวม 5,000 300,000 305,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,110,000 0 1,110,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,110,000 0 1,110,000

งบดําเนินงาน 1,915,000 0 1,915,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 430,000 0 430,000

    ค่าวัสดุ 1,385,000 0 1,385,000

งบลงทุน 0 5,593,000 5,593,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 5,593,000 5,593,000

                                             รวม 3,025,000 5,593,000 8,618,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 550,000 550,000

    ค่าใช้สอย 550,000 550,000

                                             รวม 550,000 550,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000 600,000

    ค่าใช้สอย 200,000 300,000 500,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 300,000 310,000 610,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 170,000 120,000 290,000

    ค่าใช้สอย 130,000 120,000 250,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 250,000 0 250,000

    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 0 250,000

                                             รวม 420,000 120,000 540,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,617,316 27,617,316

    งบกลาง 27,617,316 27,617,316

                                             รวม 27,617,316 27,617,316



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,671,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,917,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,618,720

แผนงานสาธารณสุข 1,586,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 305,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,618,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 550,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 540,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 27,617,316

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 75,033,996

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะครําเอน และโดยอนุมัติของนายอําเภอท่ามะกา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 82,352,996 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
75,033,996 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 7,319,000 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

งบกลาง 227,000

งบดําเนินงาน 4,782,000

งบลงทุน 2,310,000

รวมรายจ่าย 7,319,000

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอนมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสํารวย  อินทร์นะนิสา)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายกิตตินันท์  อรรถบท)

ตําแหน่ง นายอําเภอท่ามะกา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอ ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 1,482,069.60 1,807,263.01 1,900,000.00 0.00 % 1,900,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 115,482.84 95,270.32 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 80,707.00 82,051.00 90,000.00 33.33 % 120,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 10.00 0.00 100.00 100.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 1,678,269.44 1,984,584.33 2,090,100.00 2,120,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 18.00 0.00 20.00 1,400.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,405.60 1,765.40 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 21,369.00 2,011.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 24,232.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 28,736.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 21,144.00 22,710.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,998.00 2,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 49,934.60 81,454.40 259,120.00 294,400.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 197,655.43 203,616.26 100,000.00 100.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 197,655.43 203,616.26 100,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 38,000.00 81,000.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 55,626.31 35,959.40 30,000.00 33.33 % 40,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 93,626.31 116,959.40 75,000.00 85,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,645,699.11 10,352,460.72 6,000,000.00 100.00 % 12,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 5,873,279.36 5,831,781.14 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 146,652.40 261,236.74 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 2,839,728.10 2,870,318.26 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 6,108,278.55 6,917,129.27 6,000,000.00 100.00 % 12,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 177,241.64 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 203,194.64 97,142.47 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 4,241,561.00 2,953,553.00 3,000,000.00 33.33 % 4,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 0.00 50,500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 29,058,393.16 29,460,863.24 24,550,500.00 34,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0.00 0.00 -13,466,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 15,630,038.00 35,025,188.00 47,600,000.00 -20.17 % 38,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 15,630,038.00 21,559,188.00 47,600,000.00 38,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 46,707,916.94 53,406,665.63 74,674,720.00 75,199,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน

อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 75,199,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,120,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 294,400 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:43:22 หน้า : 1/2



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 85,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 12,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากปีทีผ่านมาจัดเก็บได้มากขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากจัดเก็บได้มากขึน

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 38,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 38,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาได้รับการจัดสรรลดลง
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 471,240.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 79,200.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 2,362,800.00 2,577,600.00 2,577,600.00 0 % 2,577,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 2,990,460.00 3,262,320.00 3,262,320.00 3,262,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,175,955.00 3,577,074.84 4,950,000.00 3.03 % 5,100,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 81,000.00 90,000.00 276,000.00 0 % 276,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 281,440.00 324,760.00 365,000.00 4.38 % 381,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 10,955.00 1,550.00 2,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,073,850.00 2,555,150.00 3,250,000.00 -1.54 % 3,200,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 329,710.00 366,880.00 390,000.00 -15.38 % 330,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 5,952,910.00 6,915,414.84 9,233,000.00 9,287,000

รวมงบบุคลากร 0.00 8,943,370.00 10,177,734.84 12,495,320.00 12,549,320

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 950,000.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 66,000.00 69,000.00 75,000.00 0 % 75,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 124,475.00 117,830.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,140,475.00 186,830.00 355,000.00 405,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,670.00 147,653.00 115,511.30 190,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 7,000.00 7,000.00 54,000.00 48.15 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 201,995.52 0.00 0.00 100 % 500,000

 โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมทีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ข้อมูล 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ข้อมูล  อบ
ต. 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างแรงงานตาม  พรบ. แรงงานฯ  
จํานวน  0.00 549,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 0.00 0.00 599,516.10 864,000.00 25 % 1,080,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแท่นพระบรม
ฉายาทิศลักษณ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,273.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตะครําเอนรวมใจถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาราชภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 119,580.00 0.00 0 % 0

โครงการปฏิบัติธรรม เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพือเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ตามรายละเอียดของ
โครงการ

0.00 0.00 137,755.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการดําเนินการทาง
วินัยพนักงานส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกรัศมี
จันทน์เพือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ตามรายละเอียดของ
โครงการ

0.00 0.00 142,300.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ 
ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอาขีพ อืนๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ 
ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอาชีพ อืน ๆ

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะ
การสือสารและการทํางานเป็นทีม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพ
แก่พนักงานส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 76,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมายการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
และผู้บริหารท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฏ
หมายท้องถิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถินในระบบจําแนก
ตําแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

0.00 0.00 42,675.00 0.00 0 % 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนา
ศุักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล     
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอาชีพ
อืน ๆ

0.00 0.00 572,410.00 0.00 0 % 0

ประเภทค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชน 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 334,250.21 700,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 244,138.56 151,419.26 300,000.00 -33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,943.00 1,267,787.08 2,226,416.87 3,249,000.00 2,605,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 82,015.50 93,763.00 90,000.00 -11.11 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 33,989.25 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 46,031.00 19,794.50 70,000.00 -57.14 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 27,745.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 135,824.40 22,042.00 150,000.00 -33.33 % 100,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 351,445.05 355,940.74 420,000.00 -4.76 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 42,717.00 18,285.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0 % 10,800

วัสดุอืน 0.00 32,202.00 67,061.00 150,000.00 -46.67 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 690,234.95 638,620.49 1,060,800.00 830,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 136,193.00 156,230.81 200,000.00 0 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 8,471.02 122,141.32 150,000.00 -20 % 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 15,393.00 20,587.00 30,000.00 -50 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 99,493.95 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 259,550.97 298,959.13 380,000.00 335,000

รวมงบดําเนินงาน 2,943.00 3,358,048.00 3,350,826.49 5,044,800.00 4,175,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีนังชนิดนวม 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -33.33 % 120,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานชนิดพนักพิง
กลางมีล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0 % 54,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานสําหรับผู้บริหาร
ชนิดพนักพิงสูงมีล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0 % 56,000

ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่นชนิดฟอกอากาศได้ 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 31,565.00 28,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เลือนเอนกประสงค์ 0.00 428,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสํานักงาน 0.00 41,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000
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ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชาหน้า  10  นิว  ชนิด
โต๊ะหมู่  7  ตัว  จํานวน  1  ชุด  ตาม
แบบที อบต.กําหนด

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรศัพท์สํานักงานชนิดไร้สาย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง 
(ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,288,000

ค่าจัดซือรถสามล้อเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 77,500.00 0 % 77,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 
นิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,200

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 47,500.00 0 % 47,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครืองตัดกระแสไฟฟ้า 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือและติดตังเครืองเสียงห้องประชุม
สภา 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือโต๊ะกลมเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

ค่าจ้าเหมาติดตังผ้าม่าน 0.00 298,512.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือสว่านไฟฟ้าชนิดแบตเตอรีพร้อม
ดอกสว่าน  จํานวน  1  ตัว  ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ที อบต.กําหนด

0.00 0.00 3,745.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

.  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน  0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลสํานักงานแบบที 2 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดอิงค์เจ็ท  0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดอิงเจท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ชนิดเลเซอร์  0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 0.00 11,600.00 5,800.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการติดตังโปรแกรมอี
ออฟฟิศ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบทดแทนของเดิมที
ชํารุด จํานวน 2 หลัง และโครงเต็นท์ผ้า
ใบทดแทนของเดิมทีชํารุด จํานวน 1 หลัง 
ตามแบบที อบต.กําหนด

0.00 0.00 94,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 165,150.00 109,620.80 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,002,662.00 300,730.80 1,490,500.00 2,249,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องนําสํานัก
งาน อบต. และ ห้องนําด้านล่าง 0.00 0.00 61,840.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงาน อบต
.และห้องนําด้านล่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการจัดทําซุ้มหลังคาคัดแยกขยะ
อันตรายติดตังตามหมู่บ้านต่าง ๆ จํานวน 
15 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000 บาท ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด

0.00 0.00 225,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตบแต่งภายในอาคาร
สํานักงาน ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารโถงหน้าห้อง
ประชุมสภา อบต.ชัน 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการวางท่อระบายนําและซ่อมแซม
ถนน คสล. ภายในทีทําการ อบต. 0.00 0.00 52,500.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงตกแต่งภายใน อบต. 0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 498,000.00 1,089,340.00 50,000.00 170,000

รวมงบลงทุน 0.00 1,500,662.00 1,390,070.80 1,540,500.00 2,419,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 18,935.25 53,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 25,000.00 43,935.25 53,000.00 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 25,000.00 43,935.25 53,000.00 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 2,943.00 13,827,080.00 14,962,567.38 19,133,620.00 19,169,620

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 92,780.00 1,258,711.66 1,419,660.00 1,980,540.00 6.03 % 2,100,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 50,500.00 60,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 30,090.00 365,750.00 590,152.00 637,640.00 5.07 % 670,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,500.00 62,865.00 62,160.00 51,580.00 -34.08 % 34,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:43:57 หน้า : 8/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 16,200.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 130,870.00 1,737,826.66 2,131,972.00 2,763,960.00 2,882,000

รวมงบบุคลากร 130,870.00 1,737,826.66 2,131,972.00 2,763,960.00 2,882,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,450.00 7,070.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,450.00 7,070.00 50,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างทีปรึกษาจัดทําแผนทีภาษีระยะที 1 0.00 0.00 398,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี 0.00 41,400.00 53,419.35 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 56,430.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
เบียเลียง 0.00 0.00 57,796.00 80,000.00 -25 % 60,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ระยะที  3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินระยะที 2 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 12,800.00 7,200.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 110,630.00 516,415.35 650,000.00 520,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 38,374.00 19,111.00 50,000.00 -40 % 30,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 2,370.00 8,440.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 40,744.00 27,551.00 80,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 152,824.00 551,036.35 780,000.00 620,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดขนาดพืนทีด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมชนิดพกพา 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลแลลที 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารกําหนด

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผลสํานักงาน แบบที 2 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดฉีดหมึก 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดหัวเข็ม 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 121,100.00 64,800.00 22,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 121,100.00 64,800.00 22,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 130,870.00 2,011,750.66 2,747,808.35 3,565,960.00 3,502,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 133,813.00 15,838,830.66 17,710,375.73 22,699,580.00 22,671,620
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ประชาชน  0.00 54,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.  0.00 0.00 31,200.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกเพิมพูนความรู้ อป
พร. 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
ในอาคารสถานทีราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ อปพร. 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0 % 270,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -33.33 % 80,000
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการอบรมความรู้ขับขีปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกียวกับภัยต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกียวกับภัยต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 63,300.00 31,200.00 770,000.00 640,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 250,000.00 12 % 280,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 420,000.00 450,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 63,300.00 31,200.00 1,190,000.00 1,090,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0.00 65,912.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดจ้างสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 
10 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที 
10 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0 % 28,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM   ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้ทํานําร้อนและนําเย็น 0.00 13,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดผจญเพลิง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -50 % 75,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 79,892.00 0.00 402,000.00 327,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินด้านหลังอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าใช้จ่ายในการเทพืน คสล.หน้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 118,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 11,000.00 0.00 887,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหน้าอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยทํารางนํา 
คสล.รูปตัว U

0.00 149,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทพืนหน้าอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 27,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพ้นชันบนอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปู
กระเบือชัน 2

0.00 98,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยกันห้องกระจก 0.00 90,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 584,300.00 0.00 887,000.00 500,000

รวมงบลงทุน 0.00 664,192.00 0.00 1,289,000.00 827,000
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รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 727,492.00 31,200.00 2,479,000.00 1,917,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 727,492.00 31,200.00 2,504,000.00 1,917,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 21,190.00 314,226.77 330,060.00 360,000.00 6.39 % 383,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 38,500.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 221,670.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,690.00 574,396.77 372,060.00 402,000.00 425,000

รวมงบบุคลากร 24,690.00 574,396.77 372,060.00 402,000.00 425,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,540.00 3,740.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 4,540.00 3,740.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

1.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 109,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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2.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 445,200.00 0.00 0.00 0 % 0

4.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5.ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและดูแล
รักษาพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 18,670.00 0.00 0.00 0 % 0

8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 88,714.00 0.00 0.00 0 % 0

9.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 0.00 74,226.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน 0.00 23,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดตังสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 7,773.00 0.00 0 % 0

โครงการโตไปไม่โกง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 7,410.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,069,920.00 14,273.00 470,000.00 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 3,300.00 25,735.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,592,013.54 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 260.00 375.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 23,618.00 27,990.00 30,000.00 -33.33 % 20,000
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วัสดุอืน 0.00 1,939,692.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 3,598,883.54 54,100.00 70,000.00 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 32,598.90 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 22,953.56 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 55,552.46 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,728,896.00 72,113.00 550,000.00 350,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะทํางานศูนย์เก้าหลัง 0.00 16,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานศูนย์บ้านบึง 0.00 16,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานศูนย์สํานักคร้อ 0.00 33,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดทําโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก
เล็ก 5 ชุด ๆ ละ 8 ที 0.00 22,340.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 
1 เครือง 0.00 18,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดทําโต๊ะอาหารศูนย์เก้าหลัง 0.00 32,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดทําโต๊ะอาหารศูนย์บ้านบึง 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดทําโต๊ะอาหารศูนย์สํานักคร้อ 0.00 64,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิด LED  สี 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 213,040.00 22,800.00 0.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินปรับพืนทีรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึงวิทยา  0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถมดินหลังอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบึง 0.00 128,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องนําครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบึง จํานวน  1 หลัง 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบีง 0.00 249,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

4.ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5.ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนทีศูนย์เด็กเล็ก
บ้านบึง 0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านบึง 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 1,315,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,528,040.00 22,800.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 24,690.00 6,831,332.77 466,973.00 952,000.00 775,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 631,108.34 750,000.00 6.53 % 799,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 711,189.03 750,000.00 2.67 % 770,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 65,663.22 70,000.00 -44.97 % 38,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,407,960.59 1,570,000.00 1,607,520

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,407,960.59 1,570,000.00 1,607,520
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 15,900.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 15,900.00 30,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 18,336.30 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 28,900.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและดูแลรักษา
พืนทีโดยรอบศูนย์เด็กเล็กบ้านบึง 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและดูแลรักษา
พืนทีโดยรอบศูนย์เด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและดูแลรักษา
พืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา"

0.00 0.00 0.00 893,100.00 2.59 % 916,200
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา" 

0.00 0.00 826,350.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,089,586.30 1,197,100.00 1,360,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 22,395.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 16,822.00 40,000.00 25 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 1,629,744.42 2,107,820.00 -9.86 % 1,900,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 1,350.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 2,870.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 29,410.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0.00 44,631.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 44,631.00 1,702,591.42 2,322,820.00 2,070,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 36,546.93 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 23,935.56 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 60,482.49 140,000.00 145,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 44,631.00 2,868,560.21 3,689,920.00 3,595,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 
ขนาด 24,000 BTU ศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เก้าหลัง จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 
28,000 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที  อบต. กําหนด

0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 
ขนาด 24,000 BTU ศูนย์เด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 
28,000 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที อบต. กําหนด

0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง 
ขนาด 24,000 BTU ศูนย์เด็กเล็กบ้าน
สํานักคร้อ จํานวน 6 เครือง ราคาเครือง
ละ 28,000 บาท ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที   อบต.กําหนด

0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,600

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,800

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 194,400

ค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี แบบSmart 
TV 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 61,200

ค่าปรับปรุงกันห้องเรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง ตามแบบแปลนที 
อบต. กําหนด

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 23,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,700.00 380,000.00 441,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง 0.00 0.00 0.00 444,000.00 -32.43 % 300,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านบึง 0.00 0.00 0.00 44,000.00 127.27 % 100,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กวัดสํานักคร้อ 0.00 0.00 0.00 232,000.00 -13.79 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 720,000.00 600,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 23,700.00 1,100,000.00 1,041,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 3,494,000.00 3,602,000.00 4,350,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,600,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 3,494,000.00 3,602,000.00 4,350,000.00 3,600,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 3,494,000.00 3,602,000.00 4,350,000.00 3,600,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 3,538,631.00 7,902,220.80 10,709,920.00 9,843,720

รวมแผนงานการศึกษา 24,690.00 10,369,963.77 8,369,193.80 11,661,920.00 10,618,720

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์
ป้องกันหรือควบคุมโรคระบาด  0.00 9,975.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกันหรือควบคุม
โรคระบาด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 9,975.00 0.00 200,000.00 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 575,000.00 421,800.00 703,000.00 33.9 % 941,340

รวมค่าวัสดุ 0.00 575,000.00 421,800.00 803,000.00 1,011,340

รวมงบดําเนินงาน 0.00 584,975.00 421,800.00 1,003,000.00 1,191,340

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่สัน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
เก็บค่าขยะมูลฝอย 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพ่นยุงแบบละอองฝอย 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0 % 95,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 47,800.00 95,000.00 95,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 47,800.00 95,000.00 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 584,975.00 469,600.00 1,398,000.00 1,586,340

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 584,975.00 469,600.00 1,398,000.00 1,586,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านให้กับ
ผู้ยากไร้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 5,000.00 5,000.00 305,000.00 305,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 58,850.00 778,520.00 872,520.00 941,760.00 11.49 % 1,050,000

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 50,500.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 10,070.00 0.00 0.00 112,800.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 73,920.00 829,020.00 932,520.00 1,138,560.00 1,110,000

รวมงบบุคลากร 73,920.00 829,020.00 932,520.00 1,138,560.00 1,110,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 50 % 60,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:43:57 หน้า : 24/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,830.00 11,480.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 6,830.00 11,480.00 80,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สาธารณะโดยเปลียนแปลงหลอดไฟฟ้า
สาธารณะจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็น
หลอดไฟฟ้าชนิด LED 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สาธารณะโดยเปลียนแปลงหลอดไฟฟ้า
สาธารณะจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เป็น
หลอดไฟฟ้าชนิด LED ตามแบบที อบต
.กําหนด

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิมความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร 0.00 148,000.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน 0.00 0.00 44,986.56 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 19,006.56 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 350.00 3,745.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 167,356.56 548,731.56 930,000.00 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 8,395.00 15,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 532,032.49 274,002.39 455,000.00 108.79 % 950,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:43:57 หน้า : 25/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุก่อสร้าง 0.00 36,280.00 29,600.20 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 11,600.00 9,000.00 30,000.00 -50 % 15,000

วัสดุอืน 0.00 147,000.00 199,000.00 395,000.00 -24.05 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 735,307.49 526,602.59 995,000.00 1,385,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 909,494.05 1,086,814.15 2,005,000.00 1,915,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 73,920.00 1,738,514.05 2,019,334.15 3,143,560.00 3,025,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ซอย 4 
หมู่ที 10 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อม
แซมท่อระบายนํา สายเลียบคลองชล
ประทาน หมู่ที 6

0.00 387,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ 
คสล. สายบ้านป้าทัด หมู่ที 5 0.00 291,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาฝัง
ตะวันออก หมู่ที 9 0.00 455,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ดาบสวรรค์ หมู่ที 15 0.00 451,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
ราตรี หมู่ที 2 0.00 323,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
อุษา หมู่ที 8 0.00 215,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายสุวรรณ หมู่ที 2 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้า
แต๋ว หมู่ที 2 บ้านสํานักคร้อ 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้า
แอ้ หมู่ที 6 0.00 287,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้
ช่วยสมศักดิ หมู่ที 4 0.00 331,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที 12 0.00 203,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุง
เหลือบ หมู่ที 8 0.00 119,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมินิมาร์
ท หมู่ที 1 0.00 380,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที 16 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปัมนํามันหน้าโรงเรียน หมู่ที 
14

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเพิมทวี หมู่ที 4 0.00 0.00 498,000.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายต้นทอง-คลองชลประทาน หมู่ที 
8

0.00 0.00 0.00 384,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านคุณพิมพา หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านคุณอุ๊ หมู่ที 13 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านทรัพย์เมืองทอง หมู่ที 15 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสนอง หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 283,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายอ๊อด หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 261,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายอํานวย หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายอํานาจ หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 384,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านป้ามาลี หมู่ที 5 0.00 0.00 358,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านป้าเย็น หมู่ที 5 0.00 0.00 178,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่วันชัย หมู่ที 3 0.00 0.00 492,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แหลม หมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหมอนึก หมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองท่าสารบางปลา หมู่ที 
3

0.00 0.00 0.00 408,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบคลองท่าสารบางปลา หมู่ที 
6

0.00 0.00 498,000.00 360,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมู่บ้านทรัพย์เมืองทอง หมู่ที 
15

0.00 0.00 478,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 4 เชือมตําบลพระแท่น หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 306,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านชาตรี - ประปา หมู่ที 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 204,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชลอ หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายซัน หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเมือง หมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสมใจ หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 261,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสุชิน หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 81,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่กวย หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชีพ หมู่ที 13 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ หมู่ที 12 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้านทรัพย์เมืองทอง 
หมู่ที 15

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 384,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้านพฤกษา หมู่ที 16 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 192,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลอง - แทงค์นําประปา 
หมู่ที 3

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 480,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลอง 2R2L หมู่ที 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 396,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองท่าสาร - ตะครําเอน
ฝังขวา หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 399,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองท่าสาร - บางปลาฝัง
ขวา หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 396,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองสามซ้ายซอย 5 หมู่ที 
10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 390,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองตาแพ่ง - ดอนชะเอม หมู่
ที 7

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 396,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายนํา สาย
บ้านครูสนอง หมู่ที 2

0.00 0.00 359,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
สายบ้านนางบัวผิน หมู่ที 1 0.00 0.00 341,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย
โรงสีชุมชน หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 342,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที 
5

0.00 175,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก สายบ้าน
ลุงพรหม หมู่ที 8 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที 2 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 0.00 264,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบาย
นําหมู่ที 4 บ้านเก้าหลัง 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลก์ติกคอนกรึต (Over lay) หมู่ที 12 
บ้านสํานักคร้อ-บ้านสวน

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที 13 
สายบ้านหนองมะพลับ-บ้านห้วยกรด

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอ
สฟัลท์ติกคอนกรึต (Over lay) หมู่ที 16 
สายบ้านทรัพย์เมืองทอง-บ้านดอนชะเอม

0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบ
คลองชลประทาน-ท่าสารบางปลา 0.00 282,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 12 บ้านห้วยท่านัง 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า สายภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 10

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า สายภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 7

0.00 239,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สายตรงข้ามป้อมตาลเดียว 
หมู่ที 1

0.00 213,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:43:57 หน้า : 30/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สายบ้านป้าหนู หมู่ที 13 0.00 483,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต สายบ้านมะขามโพรง หมู่ที 
7

0.00 208,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านทรัพย์เมืองทอง
ถึงโรงงานสยามศิลป์ชัย หมู่ที 16

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายเข้าทุ่งนา หมูที 3 บ้านท่า
สาร

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายบ้านสวน - สํานักคร้อ หมู่ที 12 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 0.00 0.00 174,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก สายตรงข้ามบ้านนายประทีป หมู่ที 
14

0.00 166,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก สายบ้านนายฮึม หมู่ที 14 0.00 326,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อม
บ่อพัก สายร้านชาตรีการไฟฟ้า หมู่ที 16 0.00 311,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา ซอยบ้านนาย
วรรณะ บัวบาน หมู่ที 2 0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 8,947,000.00 4,720,000.00 5,500,000.00 5,593,000

รวมงบลงทุน 0.00 8,947,000.00 4,720,000.00 5,500,000.00 5,593,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 8,947,000.00 4,720,000.00 5,500,000.00 5,593,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 73,920.00 10,685,514.05 6,739,334.15 8,643,560.00 8,618,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
และบริการประชาชนเคลือนที 0.00 56,897.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบิกคลีนนิงเดย์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัด
ทําแผนทบทวนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -35.71 % 90,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พ.ศ. 2559 0.00 285,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พ.ศ. 2560 0.00 0.00 225,995.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าอิเล
คโทรนิคและเครืองยนต์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ 0.00 18,930.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสร้างรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัว
ยุคใหม่ใส่ใจทําดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสร้างเสริมความอบอุ่นในครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมประชาชน รุ่นใหม่จัดทํา
บัญชีต้นทุนการผลิต ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมประชาชนรุ่นใหม่จัดทํา
บัญชีต้นทุนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทาง
ปัญญา 4 ด้านแก่ประชาชนคนตะครํา
เอน

0.00 175,615.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่าย
เพิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงประจําปี 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมอาชีพเสริมลดรายจ่ายเพิม
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 536,642.00 225,995.00 1,310,000.00 550,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 536,642.00 225,995.00 1,310,000.00 550,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 536,642.00 525,995.00 1,310,000.00 550,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 536,642.00 525,995.00 1,310,000.00 550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการเเข่งขันกีฬาตําบล
ตะครําเอน 0.00 282,216.00 343,898.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลตะครํา
เอน 0.00 0.00 0.00 210,000.00 -4.76 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 282,216.00 543,898.00 210,000.00 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 97,010.00 94,088.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 97,010.00 94,088.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 379,226.00 637,986.00 310,000.00 300,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายชุมชนพร้อม
ติดตัง หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายชุมชนพร้อม
ติดตัง หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายชุุมชนพร้อม
ติดตัง หมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 379,226.00 637,986.00 1,210,000.00 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 0.00 226,000.00 61,840.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 300 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 226,000.00 61,840.00 120,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 226,000.00 61,840.00 120,000.00 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 226,000.00 61,840.00 130,000.00 310,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 605,226.00 699,826.00 1,340,000.00 610,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอาชีพ เกียวกับทางด้านการ
เกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพเกียวกับทางด้านการ
เกษตร 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 240,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -50 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 170,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือ เครืองเจาะหลุมปลูกต้นไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าจัดซือ เครืองผสมปุ๋ย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

ค่าจัดซือเครืองเจาะหลุมปลูกต้นไม้ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองผสมปุ๋ย 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองย่อยเอนกประสงค์ชนิดติด
ตัง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 570,000.00 420,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์
ฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

0.00 11,975.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฟืนฟูแหล่งนําและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา พัฒนาแหล่งนํา 
กําจัดผักตบชวา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการใส่ใจครอบครัว รัวป้องกันโรค 
เลือกบริโภคปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 11,975.00 0.00 140,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 11,975.00 0.00 140,000.00 120,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 11,975.00 0.00 140,000.00 120,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 11,975.00 0.00 710,000.00 540,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 173,761.40 242,005.00 255,000.00 -2.23 % 249,320

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 0.00 1,080,000.00 1,900,000.00 2,900,000.00 58.62 % 4,600,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 15,206,000.00 16,196,400.00 4.96 % 17,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 3,040,800.00 3,316,320.00 23.63 % 4,100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 30,000.00 27,000.00 60,000.00 -40 % 36,000

สํารองจ่าย 0.00 988,000.00 801,800.00 1,045,000.00 -4.31 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 30,000.00 15,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 303,317.00 323,127.00 270,848.00 37.34 % 371,996

รวมงบกลาง 0.00 2,575,078.40 21,570,732.00 24,058,568.00 27,617,316

รวมงบกลาง 0.00 2,575,078.40 21,570,732.00 24,058,568.00 27,617,316

รวมงบกลาง 0.00 2,575,078.40 21,570,732.00 24,058,568.00 27,617,316

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 2,575,078.40 21,570,732.00 24,058,568.00 27,617,316

รวมทุกแผนงาน 232,423.00 41,940,696.88 56,121,256.68 74,630,628.00 75,033,996
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน
อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 75,033,996 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 19,169,620 บาท
งบบุคลากร รวม 12,549,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท และรองนายกในอัตราเดือนละ 11,220 บาท โดย
คํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบอย่างอืนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการนายก ทีปรึกษานายก และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภา พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกในอัตราเดือน
ละ  1,750 บาท และรองนายกในอัตราเดือนละ 880 บาท โดยคํานวณ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบอย่างอืนท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการนายก ทีปรึกษานายก และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภา พ.ศ. 2554  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกในอัตราเดือน
ละ  1,750 บาท และรองนายกในอัตราเดือนละ 880 บาท โดยคํานวณ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบอย่างอืนท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภา เลขานุการนายก ทีปรึกษานายก และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภา พ.ศ. 2554 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกในอัตราเดือน
ละ  7,200 บาท โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์
ตอบอย่างอืนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก รองนายก ประธาน
สภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก ทีปรึกษานายก และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา พ.ศ. 2554 

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:44:23 หน้า : 1/41



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
1. ค่าตอบแทนประธานสภา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท รวม
จํานวน 134,640 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท รวม
จํานวน 110,160 บาท
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท รวม
จํานวน 86,400 บาท
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา จํานวน 26 คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท รวมจํานวน 2,246,400 บาท
โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบอย่างอืนท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก รองนายก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก ทีปรึกษานายก และการจ่ายค่า
เบียประชุมกรรมการสภา พ.ศ. 2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,287,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลของสํานักปลัด จํานวน 14 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 276,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที 21 เมษายน 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 381,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจําของสํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด จํานวน 22 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสํานักปลัด จํานวน 19 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 4,175,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทีได้รับมอบหมาย เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบเปลียนสายงาน สอบเลือนระดับ หรือ
สอบอืนๆ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล และค่าตอบแทนอืน ๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของสํานักปลัด ผู้ได้รับคําสังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล และลุกจ้างประจํา
ของสํานักปลัดทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างประจําของสํานักปลัดทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,605,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์จากโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5
/ว1745 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําป้าย
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่า
เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และอืนๆ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 50,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที
ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที กจ 0816.5
/ว16711 ลงวันที 5 สิงหาคม 2548 
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และ ค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรี ที กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที 5 สิงหาคม 2548 
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และการจัดงานต่างๆ ในวันสําคัญ
ของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และการจัดงาน
ต่างๆ ในวันสําคัญของทางราชการ รวมทีได้รับคําสังให้ดําเนินการ
จากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะหรือตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ จํานวน 1,080,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน ผู้ปฏิบัติงานทัวไปราย
เดือนโดยปฏิบัติหน้าทีตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย อาทิ เก็บขยะมูล
ฝอย รักษาทําความสะอาดถนน คู คลอง เวรรักษาการณ์และอืนๆ โดยจ้าง
เหมาตาม พรบ.แรงงาน จํานวน 10 คน คนละ 9,000 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแท่นพระบรมฉายาทิศลักษณ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมแท่นพระบรมฉายาทิศลักษณ์ ตามแบบแปลน
ที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 6 ลําดับที 6 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เป็นค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าจ้าง
ทนายทีปรึกษาทางกฏหมาย ในกรณีที อบต.ต้องฟ้องร้องดําเนินคดี กรณี
ต่าง
- เป็นไปตามหนังสือ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 8 ลําดับที 8 
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน อาทิ การจ้างหน่วยงานหรือองค์กรดําเนินการสํารวจสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ทีมีต่อองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะครําเอน
- เป็นไปตามหนังสือ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 9 ลําดับที 9 
โครงการปฏิบัติธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 10 ลําดับ
ที 10 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 3 ลําดับที 3 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ 
ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอาขีพ อืนๆ

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม
อาชีพ อืนๆ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 100 ลําดับที 4 
โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทํางาน จํานวน 45,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิน ตามรายละเอียดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับ
ที 11 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับ
ที 12 
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสือสารและการทํางานเป็นทีม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสือ
สารและการทํางานเป็นทีม ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับ
ที 13 
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 2 ลําดับที 2 
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน
และผู้บริหารท้องถิน

จํานวน 23,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้โครงอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 5 ลําดับที 5 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาท้อง
ถิน ตามทีกฎหมายกําหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวกับการเลือกตังทุกระดับ ตามความจําเป็นและเหมาะสม และ
เป็นไปตามกฎหมาย
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้แก่ ผู้บริหารท้อง
ถิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา ปลัด  และพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างของสํานักปลัด ซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ 
- เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาทิ รถยนต์ รถบรรทุกประเภท
ต่างๆ เครืองใช้อุปกรณ์สํานักงาน รถจักรยานยนต์ เครืองปรับ
อากาศ โต๊ะ ตู้ เครืองถ่ายเอกสารและอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 830,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง
หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับ
วารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ ค่านําดืมในการ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือเกียวกับกฎหมายต่าง ๆ เพือให้
พนักงานส่วนตําบลได้ศึกษาหาความรู้เพิมเติม ธงชาติ หรือธงต่าง ๆ เป็น
ต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลักไฟ เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นําดืมบริการ
ประชาชน แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด นํายาล้าง
จาน นํายาถูพืน นํายาเช็ดกระจก ถ้วย จาน ชาม ช้อน และอืนๆ ตามความ
จําเป็น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบือง ท่อ
นํา สี ทินเนอร์ ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก เครืองมือก่อ
สร้าง และอืนๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ล๊อกเกอร์ ล๊อคค
รัช เครืองมือช่าง ยางรถยนต์ แบตเตอรี สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ทุกชนิด เครืองสูบนํา เครืองพ่นหมอกควัน รถตัดหญ้า เครืองตัดหญ้า
ของอบต. และหน่วยงานอืนทีให้การสนับสนุนเครืองมือ เครืองจักรในการ
ปฏิบัติภารกิจของ อบต. รวมทังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที
เกิดขึน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงปิด
ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอืนๆ ตามความจําเป็น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือสะท้อนแสง เสือคนงาน
และอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครือง
ปรินเตอร์ ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,800 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียมชนิด
กางออก จํานวน 3 ตัว

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
1. วัสดุเครืองบริโภค จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองบริโภค เช่น นําสะอาด เครืองดืม ส่วน
ประกอบหรืออืนๆ เพือบริโภคและบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
2. วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุประเภทต่างๆ ข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะครํา
เอน และอาคารส่วนประกอบหลังอืน ๆ ภายในสํานักงาน โดยจ่ายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะครําเอนซึงอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 2,419,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,249,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีนังชนิดนวม จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีชนิดนวม สําหรับการประชุมภายใน
อาคาร จํานวน 150 ตัว ราคาตัวละ 1,200 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 156 ลําดับ
ที 1 
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานชนิดพนักพิงกลางมีล้อเลือน จํานวน 54,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานชนิดพนักพิงกลางมีล้อ
เลือน จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 157 ลําดับ
ที 2
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ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานสําหรับผู้บริหารชนิดพนักพิงสูงมีล้อเลือน จํานวน 56,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานสําหรับผู้บริหารชนิดพนักพิงสูงมีล้อ
เลือนปรับระดับความสูงได้ จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 158 ลําดับ
ที 3
ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทํางานสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000
 บาท  เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 160 ลําดับ
ที 5

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,288,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90
 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 222 ลําดับ
ที 67
ค่าจัดซือรถสามล้อเอนกประสงค์ จํานวน 77,500 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือรถสามล้อเอนกประสงค์ สําหรับปฏิบัติงาน จํานวน 1
 คัน เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 162 ลําดับ
ที 7

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว จํานวน 10,200 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว จํานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 10,200 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 223 ลําดับ
ที 68 
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 47,500 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5 ตัว ราคาตัว
ละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 163 ลําดับ
ที 8 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป จํานวน 70,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูปทีมีคุณสมบัติและขนาดเลนส์สูง
กว่า มาตรฐานครุภัณฑ์ทีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพือใช้ประโยชน์ใน
งานทีต้องการคุณภาพสูงกว่าปกติ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 35,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีอบต
. กําหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 165 ลําดับ
ที 10

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือโต๊ะกลมเอนกประสงค์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะกลมเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 6,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 166 ลําดับ
ที 11 
ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 167 ลําดับ
ที 12 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ ชนิดอิงเจท จํานวน 4,300 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ inktank printer โดยมีราคาและคุณลักษณะพืนฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 226 ลําดับ
ที 71 
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ค่าใช้จ่ายในการติดตังโปรแกรมอีออฟฟิศ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังโปรแกรมอีออฟฟิศ เพือใช้ปฎิบัติงาน
ธุรการร่วมทุกสํานัก/ฝ่าย จํานวน 1 ระบบ โดยมีราคาและคุณลักษณะพืน
ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 169 ลําดับ
ที 14 

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 5 หลัง ราคา
หลังละ 20,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 170 ลําดับ
ที 15 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่
รวมค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หอกระจา
ยข่าว รถยนต์สํานักงาน ไฟฟ้า และแสงสว่าง คอมพิวเตอร์ และอืนๆ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 170,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงาน อบต.และห้องนําด้านล่าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องนําสํานักงาน อบต.และห้องนําด้าน
ล่าง รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 14 ลําดับ
ที 14

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารโถงหน้าห้องประชุมสภา อบต.ชัน 2 จํานวน 120,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารโถงหน้าห้องประชุมสภา อบต
. อาทิ ติดตังกระจกประตูอลูมิเนียม ติดตังเครืองปรับอากาศชนิดฝังฝ้า
เพดาน ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 15 ลําดับ
ที 15
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการบริหารอํานวยการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 134 ลําดับ
ที 5 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,502,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,882,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลของกองคลัง จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที 21 เมษายน 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างของกอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลของ
กองคลัง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเผยแพร่ข่าว
สาร ค่าจ้างเหมาจัดทําสือต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําป้าย
ประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลต่าง ๆ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และอืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ระยะที  3 จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะ
ที 3 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ทีมท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 7 ลําดับที 7 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของกองคลัง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง
หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จาการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับ
วารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ ค่านําดืมในการ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือเกียวกับกฎหมายต่าง ๆ เพือให้
พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิมเติม เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครืองปรินเตอร์ ค่า
จัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,917,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท์ จ้าง
เหมาบุคคลต่างๆ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ้างเหมา
บรรจุนํายาเคมีดับเพลิง และอืน ๆ ตามความจําเป็น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 60,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 16 ลําดับที 1
โครงการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารสถานทีราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคาร
สถานทีราชการ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 17 ลําดับที 2
โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 18 ลําดับที 3
โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร. เป็นวงรอบ ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 19 ลําดับที 4
โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ อปพร. จํานวน 270,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ อป
พร.ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 20 ลําดับที 5
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 21 ลําดับที 6
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 7
โครงการอบรมความรู้ขับขีปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ขับขีปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ อาทิ เยาวชนในสถานศึกษา พนักงานโรงงานต่าง ๆ ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 23 ลําดับที 8

โครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนหรือประชาชนเกียวกับภัยต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนหรือ
ประชาชนเกียวกับภัยต่าง ๆ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 24 ลําดับที 9

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

1. วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับ
เพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุด
ปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ทีตัง หรือ
ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น
2. วัสดุปฏิบัติงาน อปพร. จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าทีของ อปพร. อาทิ เสือ
สะท้อนแสง ชุดกันฝน กระบองไฟกระพริบ ไฟฉาย กระบอง เทปยู
โร นกหวีด ถุงมือ เสือชูชีพ เป็นต้น
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 280,000 บาท
1. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการดับเพลิงและกู้
ภัย อาทิ อุปกรณ์ช่วยชีวิตในทีสูง เชือกโรยตัว รอกเดียว ห่วงเปิดปิด ห่วง
โรยตัว ชุดเข็มขัดกันตก บันไดเลือนอลูมิเนียม ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 6 เมตร เป็นต้น
2. ค่าจัดซือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เพือ
ติดตังตามสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชนหนา
แน่น จํานวน 100 ถัง ราคาถังละ 2,000 บาท

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในงานรักษาความสงบภาย
ใน อาทิ ไฟฉาย แบตเตอรี โทรโข่ง เป็นต้น

งบลงทุน รวม 827,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 327,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดจ้างสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดจ้างสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุ สําหรับติดตังในศูนย์วิทยุ เป็น
ครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 171 ลําดับที 16
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์ จํานวน 24,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25
 วัตต์ ระบบ VHF/FM จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 172 ลําดับที 17
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที 10 วัตต์ จํานวน 28,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที 10
 วัตต์ ระบบ VHF/FM จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 173 ลําดับที 18
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM   ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจัดซือค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM   ชนิดมือถือ 5
 วัตต์  จํานวน 10 เครือง ราคาเครืองละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 174 ลําดับที 19
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือชุดผจญเพลิง จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดผจญเพลิง ประกอบด้วยเสือ กางเกงดับเพลิง ผ้า
กันความร้อน หมวกดับเพลิงแบบเต็มในคลุมทังศรีษะ รองเท้าดับเพลิงพืน
เหล็กหัวเหล็กแบบครึงน่อง ถุงมือกันความร้อน จํานวน 3 ชุด ราคาชุด
ละ 25,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 175 ลําดับที 20

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500,000 บาท
- เพือปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานอบ
ต.ชันล่าง เพิมเติมเป็นสถานทีเก็บเครืองมือบรรเทาสาธารณภัย ห้อง
ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห้องเก็บสิงของบรรเทาทุกข์
อืนๆ จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (2561 -
 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 25 ลําดับที 10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 775,000 บาท
งบบุคลากร รวม 425,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 425,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 383,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที 21 เมษายน 2559

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลกองการ
ศึกษา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตาม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 29
 ลําดับที 4
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลตะครําเอน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นําเด็กและเยาวชนตําบลตะครําเอน ตามรายระเอียด
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 30
 ลําดับที 5
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้าง
เหมาบุคคลต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ให้แก่กองการ
ศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน 4 ปี (พ
.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาทิ อุปกรณ์สํานัก
งาน คอมพิวเตอร์และอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง
หรือคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับ
วารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ หนังสือเกียวกับ
กฏหมายต่าง ๆ เพือให้พนักงานส่วนตําบลได้ศึกษาหาความรู้เพิมเติม เป็น
ต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์ แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ และอืน ๆ ตามความจํา
เป็น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครือง
ปรินเตอร์ ค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,843,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,607,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,607,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 799,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 770,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4
 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างให้แก่บุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 3,595,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,360,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อ

จํานวน 108,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพืนทีโดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสํานักคร้อ จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริหาร ค่าติดตังประปา ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ เป็นต้น
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคํานวณตังจ่าย
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที กจ
 0816.5/ว16711 ลงวันที 5 สิงหาคม 2548 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือ
เลียงรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา"

จํานวน 916,200 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 916,200
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท.0808.2/ว 30 ลว 2 มิ.ย
.2561 เรืองการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2562 ของอปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0816.2/ว
.3274 ลว 19 มิ.ย.2561 เรืองการซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของอปท. ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อ จํานวน 294,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสํานักคร้อ จํานวน 40 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 245 วัน
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
จํานวน 220,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึง จํานวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 245 วัน
3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน 147,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท จํานวน 245 วัน
4. ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 จํานวน68,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อ จํานวน 40 คน ๆ ละ 1,700 บาท
5. ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน51,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 30 คน ๆ ละ 1,700 บาท 
6. ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน   34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท
7. ค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 จํานวน       8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 จํานวน 40 คน ๆ ละ 200 บาท
8. ค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง จํานวน  6,000
   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงจํานวน 30
 คน ๆ ละ 200 บาท
9. ค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลังจํานวน 4,000
บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท
10. ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
จํานวน 40 คน ๆ ละ 200 บาท
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11. ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 6,000
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท
12. ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง
จํานวน4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง
จํานวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท
13. ค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อจํานวน 40 คน ๆ ละ 300 บาท
14. ค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 30 คน ๆ ละ 300 บาท
15. ค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง
จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลังจํานวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท
16. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
จํานวน17,200  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อ จํานวน 40 คน ๆ ละ 430 บาท
17. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน    12,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง จํานวน 30 คน ๆ ละ 430 บาท
18. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง
จํานวน 8,600  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลังจํานวน 20 คน ๆ ละ 430 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทีพัก และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับครูแกน
นําโรงเรียน เจ้าหน้าทีในการเดินทางไปราชการด้านรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะครําเอน 4 ปี (พ
.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทีอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 2,070,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลืองหรือคง
ทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่
ประกาศนียบัตร เป็นต้น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้และวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลักไฟ เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานครัว เช่น หม้อ ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระทะ สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง สี ท่อนําอุปกรณ์
ประปา โถส้วม อ้างล้างมือ เป็นต้น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สําลี ผ้าพันแผล นํายาต่างๆ เป็นต้น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ สายยาง จอบ
พรวน คราดซี ผ้าใบผ้าพลาสติก เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนสําหรับศูนย์การเรียน
รู้อินเตอร์เน็ตชุมชน 3 แห่ง 

งบลงทุน รวม 1,041,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 441,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 120,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 4 เครืองๆละ32,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 196 ลําดับ
ที 41
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 64,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 2 เครืองๆละ 32,400 บาท โดย
มีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 198 ลําดับ
ที 43
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ จํานวน 194,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 6 เครืองๆละ 32,400 บาท โดย
มีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 197 ลําดับ
ที 42
ค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี แบบSmart TV จํานวน 61,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366*768 พิก
เซล ขนาด 32 นิว จํานวน 7 เครืองๆละ 10,200 บาท สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 225 ลําดับ
ที 70

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง อาทิ
เปลียนโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ต่อเติมรัว ทาสีอาคาร ติดตังเครืองปรับ
อากาศ และอืนๆตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)หน้า... ลําดับที...
ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง อาทิติด
มุ่งลวด กันห้องกระจก/อลูมิเนียม ติตังเครืองปรับอากาศ และอืนๆตาม
แบบแปลนทีอบต.กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)หน้า... ลําดับที...
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ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กวัดสํานักคร้อ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ
 อาทิเปลียนรางระบายนําฝน สร้างเสาธง โรงกิจกรรมในร่ม ติตังเครือง
ปรับอากาศ และอืนๆตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564)หน้า... ลําดับที...

งบเงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 3,600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพืนที
ตําบลตะครําเอน เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 135 ลําดับ
ที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,586,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,191,340 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 32
 ลําดับที 2
โครงการรณรงค์ป้องกันหรือควบคุมโรคระบาด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันหรือควบคุมโรค
ระบาด ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 33
 ลําดับที 3
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 31
 ลําดับที 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 65,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 34
 ลําดับที 4
โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันโรค
เอดส์ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 35
 ลําดับที 5

ค่าวัสดุ รวม 1,011,340 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง
หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับ
วารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ ค่านําดืมในการ
บริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือเกียวกับกฎหมายต่าง ๆ เพือให้
พนักงานส่วนตําบลได้ศึกษาหาความรู้เพิมเติม ธงชาติ หรือธงต่าง ๆ เป็น
ต้น 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายและอุปกรณ์ทีใช้ในการป้องกัน
สารเคมี เช่น หน้ากาก ฟองนํา และอืน ๆ
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วัสดุอืน จํานวน 941,340 บาท
1. ค่าจัดซือวัสดุกําจัดยุงลาย จํานวน 165,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือทรายอะเบทกําจัดลูกนํายุงลายพีมีฟอส จํานวน 15
 ถัง ราคาถังละ 5,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน จํานวน 60 ลิตร ราคาลิตร
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
2. ค่าจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอย จํานวน 488,000 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือถังขยะขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แยกเป็นประเภทสี
ต่าง ๆ ดังนี
     - สีฟ้า สําหรับขยะทัวไป จํานวน 160 ใบ ราคาใบละ 800 บาท (เป็น
ถังสารเคมีเก่าทีนํามาใช้) จัดซือเพือเป็นการประหยัดงบประมาณเพราะ
ต้องใช้เป็นจํานวนมาก เป็นเงิน 128,000 บาท
     - สีเขียว สําหรับขยะอินทรีย์ จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 1,200
 บาท (เป็นถังใหม่) เป็นเงิน 120,000 บาท
      - สีเหลือง สําหรับขยะรีไซเคิล จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 1,200
 บาท (เป็นถังใหม่) เป็นเงิน 120,000 บาท
      - สีแดง สําหรับขยะอันตราย จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 1,200
 บาท (เป็นถังใหม่) เป็นเงิน 120,000 บาท
      - ถังคัดแยกขยะ(โครงเหล็ก) จํานวน 20 ชุด ราคาชุดละ 14,417
 บาท

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเครืองพ่นยุงแบบละอองฝอย จํานวน 95,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยุงแบบละอองฝอย ชนิดสาย
สะพาย จํานวน 1 เครือง เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 176
 ลําดับที 21

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพือจัดทําโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพืนที หมู่
บ้านละ 20,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 144 ลําดับ
ที 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี เพือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือ
สังคม สงเคราะห์แก่ประชาชนทีประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้
ด้อยโอกาสตามความจําเป็น รวมทังส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 145 ลําดับ
ที 1

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้ จํานวน 300,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 36 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,025,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลของกองช่าง จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวัน
ที 21 เมษายน 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 1,915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ทีสามารถเบิกได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานของกองช่างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมมิเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะทีชํารุด
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เขตตําบล เขตหมู่บ้าน ป้ายบอก
ซอย ป้ายบอกเส้นทาง อืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของกองช่าง ซึงได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
โครงการเพิมความปลอดภัยบนท้องถนนปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมความปลอดภัยบนท้องถนนปรับปรุง
งานวิศวกรรมจราจร ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 38 ลําดับ
ที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาทิ คอมพิวเตอร์ กล้อง
สํารวจ และอืน ๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีเป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสินเปลือง
หรือคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น เครือง
เขียน กระดาษ  แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 950,000 บาท
1. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า อุปกรณ์
ประกอบและอืน ๆ
2. ค่าโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลท์ จํานวน 500,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลท์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ขนาดกําลังไฟฟ้า 240 W. จํานวน 25 ชุด ราคาชุดละ 20,000บาท 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบือง สี ทินเนอร์ ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก เครืองมือก่อสร้าง ท่อนํา และอืน ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์  เมนบอร์ด แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบึนทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร เช่น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาง
มะตอย ปูนซีเมนต์ หินคลุก หินขนาดต่าง ๆ ทราย สีทาถนน สีสะท้อน
แสง และอืน ๆ

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,593,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,593,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,593,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 เชือมตําบลพระแท่น หมู่ที 
9

จํานวน 306,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 516.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 68
 ลําดับที 32
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชาตรี - ประปา หมู่ที 16 จํานวน 204,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 340.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 76
 ลําดับที 40
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชลอ หมู่ที 9 จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 180.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 69
 ลําดับที 33
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายซัน หมู่ที 1 จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 220.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 58
 ลําดับที 22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเมือง หมู่ที 14 จํานวน 384,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 640.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 74
 ลําดับที 38
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมใจ หมู่ที 2 จํานวน 261,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 435.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 61
 ลําดับที 25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชิน หมู่ที 1 จํานวน 81,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 135.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 59
 ลําดับที 23
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่กวย หมู่ที 1 จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 300.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 60
 ลําดับที 24
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ชีพ หมู่ที 13 จํานวน 384,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 640.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 73
 ลําดับที 37
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ หมู่ที 12 จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 368.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 13 ท่อน รายละเอียดตามแบบที อบต
. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 71
 ลําดับที 35
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที 2 จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 210.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 62
 ลําดับที 26
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 12 จํานวน 144,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 240.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 72
 ลําดับที 36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านทรัพย์เมืองทอง 
หมู่ที 15

จํานวน 384,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 640.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 75
 ลําดับที 39
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านพฤกษา หมู่ที 
16

จํานวน 192,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 320.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 77
 ลําดับที 41
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง - แทงค์นําประปา 
หมู่ที 3

จํานวน 480,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 800.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 63
 ลําดับที 27
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 2R2L หมู่ที 8 จํานวน 396,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 660.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 67
 ลําดับที 31
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าสาร - ตะครําเอน
ฝังขวา หมู่ที 6

จํานวน 399,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 665.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 65
 ลําดับที 29
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าสาร - บางปลาฝัง
ขวา หมู่ที 5

จํานวน 396,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 660.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 64
 ลําดับที 28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสามซ้ายซอย 5 หมู่
ที 10

จํานวน 390,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 600.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 70
 ลําดับที 34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาแพ่ง - ดอนชะเอม 
หมู่ที 7

จํานวน 396,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพืนที 660.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที อบต. กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลงแผน ฉบับที 1 หน้าที 66
 ลําดับที 30

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบิกคลีนนิงเดย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบิกคลีนนิงเดย์ ตามรายละเอียดของ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 117 ลําดับที 5 
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โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนทบทวนพัฒนาท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผน
ทบทวนพัฒนาท้องถินตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 79 ลําดับ
ที 2 
โครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าอิเลคโทรนิคและเครืองยนต์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้าอิเลคโทรนิคและ
เครืองยนต์ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 119 ลําดับที 7 
โครงการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 80 ลําดับ
ที 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 81 ลําดับ
ที 4 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 82 ลําดับ
ที 5 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตาม
รายละเอียดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 83 ลําดับ
ที 6 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 84 ลําดับ
ที 7 
โครงการสร้างรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจทําดี จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างรัก สานสัมพันธ์ ครอบครัวยุคใหม่
ใส่ใจทําดี ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 85 ลําดับ
ที 8 
โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 86 ลําดับ
ที 9 
โครงการอบรมประชาชน รุ่นใหม่จัดทําบัญชีต้นทุนการผลิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชน รุ่นใหม่จัดทําบัญชีต้น
ทุนการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2562 ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 87 ลําดับ
ที 10 
โครงการอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่ายเพิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่ายเพิมรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2562 ตามรายละเอียดของ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 88 ลําดับ
ที 11 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลตะครําเอน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ตําบล เช่น ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 294 ลําดับที 28 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูก
วอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอล
เหล็ก นกหวีด และอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสนามกีฬา เป็นต้น 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าใช้
จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 281 ลําดับที 15 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าใช้
จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานทีจัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ทีจํา
เป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชา
สัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 280 ลําดับที 14
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นําแควและ
งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 146 ลําดับ
ที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอาชีพ เกียวกับทางด้านการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพเกียวกับทางด้านการเกษตร ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 89 ลําดับ
ที 1 
โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 90 ลําดับ
ที 2  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
วัชพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะพันธุ์ ผ้าใบ
หรือ พลาสติก ปุ๋ยและอืน ๆ 
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือ เครืองเจาะหลุมปลูกต้นไม้ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะหลุมปลูกต้นไม้ เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 177 ลําดับ
ที 22 
ค่าจัดซือ เครืองผสมปุ๋ย จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองผสมปุ๋ย เป็นครุภัณฑ์ทีมิได้กําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 178 ลําดับ
ที 23
ค่าจัดซือเครืองย่อยเอนกประสงค์ชนิดติดตัง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองย่อยเอนกประสงค์ชนิดติดตัง เป็นครุภัณฑ์ที
มิได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 179 ลําดับ
ที 24

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟีนฟูอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงทัศนียภาพ และอืน ๆ ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 91 ลําดับ
ที 3 
โครงการฟืนฟูแหล่งนําและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาอาสา พัฒนาแหล่งนํา 
กําจัดผักตบชวา

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟืนฟูแหล่งนําและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา พัฒนาแหล่งนํา กําจัดผักตบชวา ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 92 ลําดับ
ที 4 
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โครงการใส่ใจครอบครัว รัวป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการใส่ใจครอบครัว รัวป้องกันโรค เลือก
บริโภคปลอดภัย ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 93 ลําดับ
ที 5 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 27,617,316 บาท
งบกลาง รวม 27,617,316 บาท
งบกลาง รวม 27,617,316 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 249,320 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 4,600,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการของกิจการประปา
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุตังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 94 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการทีมีอายุตังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 95 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนละ 500
 บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561 - 2564) หน้าที 134 ลําดับที 2

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 260,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน โดย
สนับสนุนเงินเข้ากองทุนไม่ตํากว่าร้อยละ 60 ของจํานวนเงินทีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 371,996 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 4,600,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

260,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 249,320

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

371,996

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 770,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 38,520

เงินเดือนพนักงาน 1,050,000 1,182,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 4,600,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน

260,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 249,320

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 17,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

371,996

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,577,600 2,577,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,870,000 4,640,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 364,000 402,520

เงินเดือนพนักงาน 7,200,000 9,432,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 381,000 381,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 60,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 40,000 60,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก้าหลัง

108,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึง

108,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสํานักคร้อ

108,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

30,000

ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 354,000 456,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 230,000 300,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 160,000

ค่าเช่าบ้าน 75,000 75,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 230,000 360,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก้าหลัง

108,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึง

108,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพืนทีโดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสํานักคร้อ

108,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

12,000 12,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 80,000 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

500,000 530,000

ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างแรงงานตาม พร
บ.แรงงานฯ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมแท่นพระบรม
ฉายาทิศลักษณ์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าเบีย
เลียง
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลตะครํา
เอน

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ระยะที  3

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัย
ในอาคารสถานที
ราชการ

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล

โครงการบิกคลีนนิง
เดย์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างแรงงานตาม พร
บ.แรงงานฯ 1,080,000 1,080,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมแท่นพระบรม
ฉายาทิศลักษณ์

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ค่าเบีย
เลียง

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบลตะครํา
เอน

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ระยะที  3

400,000 400,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

60,000 60,000

โครงการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัย
ในอาคารสถานที
ราชการ

10,000 10,000

โครงการตังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล

60,000 60,000

โครงการบิกคลีนนิง
เดย์ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม 
เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพือ
จัดทําแผนทบทวน
พัฒนาท้องถิน

90,000

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร.

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้
นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอา
ขีพ อืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ อปพร.

โครงการฝึกอบรมวินัย 
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการทํา
งาน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชน
โครงการฝึกอาชีพ 
เกียวกับทางด้านการ
เกษตร

50,000

โครงการฝึกอาชีพช่าง
ซ่อมไฟฟ้าอิเลคโทรนิ
คและเครืองยนต์

40,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับคนพิการ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม 
เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน

10,000 10,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพือ
จัดทําแผนทบทวน
พัฒนาท้องถิน

90,000

โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 60,000 60,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้
นําชุมชน ผู้นํากลุ่มอา
ขีพ อืนๆ

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ อปพร. 270,000 270,000

โครงการฝึกอบรมวินัย 
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการทํา
งาน

45,000 45,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซือจัดจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ประชาชน 80,000 80,000

โครงการฝึกอาชีพ 
เกียวกับทางด้านการ
เกษตร

50,000

โครงการฝึกอาชีพช่าง
ซ่อมไฟฟ้าอิเลคโทรนิ
คและเครืองยนต์

40,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับคนพิการ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
พฤติกรรมบริการ 
ทักษะการสือสารและ
การทํางานเป็นทีม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000

โครงการเพิมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

200,000

โครงการฟืนฟูสิงแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

50,000

โครงการฟืนฟูแหล่งนํา
และทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา 
พัฒนาแหล่งนํา กําจัด
ผักตบชวา

20,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันหรือควบคุม
โรคระบาด

30,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ

50,000

โครงการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 80,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

30,000

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:44:40 หน้า : 9/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
พฤติกรรมบริการ 
ทักษะการสือสารและ
การทํางานเป็นทีม

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000

โครงการเพิมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

200,000

โครงการฟืนฟูสิงแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

50,000

โครงการฟืนฟูแหล่งนํา
และทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา 
พัฒนาแหล่งนํา กําจัด
ผักตบชวา

20,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000 40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันหรือควบคุม
โรคระบาด

30,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ

50,000

โครงการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 80,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการสร้างรัก สาน
สัมพันธ์ ครอบครัวยุค
ใหม่ใส่ใจทําดี

40,000

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก่
พนักงานส่วนท้องถิน

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

65,000

โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบ
ครัว

150,000

โครงการใส่ใจครอบ
ครัว รัวป้องกันโรค 
เลือกบริโภคปลอดภัย

50,000

โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการป้องกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการอบรมความรู้
ขับขีปลอดภัย

โครงการอบรม
ประชาชน รุ่นใหม่จัด
ทําบัญชีต้นทุนการผลิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงประจําปี 2562

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินและ
ผู้บริหารท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพสตรี 30,000

โครงการสร้างรัก สาน
สัมพันธ์ ครอบครัวยุค
ใหม่ใส่ใจทําดี

40,000

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก่
พนักงานส่วนท้องถิน

40,000 40,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

65,000

โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบ
ครัว

150,000

โครงการใส่ใจครอบ
ครัว รัวป้องกันโรค 
เลือกบริโภคปลอดภัย

50,000

โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการป้องกัน
โรคเอดส์

20,000

โครงการอบรมความรู้
ขับขีปลอดภัย 20,000 20,000

โครงการอบรม
ประชาชน รุ่นใหม่จัด
ทําบัญชีต้นทุนการผลิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงประจําปี 2562

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินและ
ผู้บริหารท้องถิน

23,000 23,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกียวกับ
ภัยต่างๆ

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม ลดรายจ่ายเพิม
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี 2562

30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ
"โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา"

916,200

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 50,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 950,000 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,900,000

วัสดุการเกษตร 40,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้เด็กในโรงเรียน
หรือประชาชนเกียวกับ
ภัยต่างๆ

10,000 10,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม ลดรายจ่ายเพิม
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปี 2562

30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ
"โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา"

916,200

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 150,000 30,000 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 125,000

วัสดุสํารวจ 10,800 10,800

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 1,010,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 400,000 400,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 280,000 280,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,900,000

วัสดุการเกษตร 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 30,000 50,000

วัสดุอืน 300,000 941,340

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่าไฟฟ้า 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีนังชนิด
นวม
ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานชนิดพนักพิงกลาง
มีล้อเลือน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานสําหรับผู้บริหาร
ชนิดพนักพิงสูงมีล้อ
เลือน
ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

120,600

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

64,800

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สํานักคร้อ

194,400

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
สํานักงาน

ค่าจัดซือโทรทัศน์แอล 
อี ดี แบบSmart TV 61,200

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  12:44:40 หน้า : 15/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 20,000 135,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 210,000

วัสดุอืน 20,000 80,000 1,341,340

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 120,000 120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีนังชนิด
นวม 120,000 120,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานชนิดพนักพิงกลาง
มีล้อเลือน

54,000 54,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานสําหรับผู้บริหาร
ชนิดพนักพิงสูงมีล้อ
เลือน

56,000 56,000

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

120,600

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

64,800

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศพร้อมติดตัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สํานักคร้อ

194,400

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
สํานักงาน 12,000 12,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์แอล 
อี ดี แบบSmart TV 61,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์ ชนิดอิงเจท

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โปรแกรมอีออฟฟิศ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือโต๊ะกลมเอนก
ประสงค์

ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดจ้างสร้างเสาส่ง
สัญญาณวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 
10 วัตต์

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดประจําที 10 
วัตต์
ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุระบบ VHF/FM   
ชนิดมือถือ 5 วัตต์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือ เครืองเจาะ
หลุมปลูกต้นไม้ 60,000

ค่าจัดซือ เครืองผสมปุ๋ย 90,000

ค่าจัดซือเครืองตัดแต่ง
พุ่มไม้ ขนาด 22 นิว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

ค่าจัดซือเครืองย่อย
เอนกประสงค์ชนิดติด
ตัง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
ปรินเตอร์ ชนิดอิงเจท 4,300 4,300

ค่าใช้จ่ายในการติดตัง
โปรแกรมอีออฟฟิศ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือโต๊ะกลมเอนก
ประสงค์ 60,000 60,000

ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนก
ประสงค์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดจ้างสร้างเสาส่ง
สัญญาณวิทยุ 80,000 80,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 
10 วัตต์

24,000 24,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดประจําที 10 
วัตต์

28,000 28,000

ค่าจัดซือเครืองรับส่ง
วิทยุระบบ VHF/FM   
ชนิดมือถือ 5 วัตต์

120,000 120,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000 200,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือ เครืองเจาะ
หลุมปลูกต้นไม้ 60,000

ค่าจัดซือ เครืองผสมปุ๋ย 90,000

ค่าจัดซือเครืองตัดแต่ง
พุ่มไม้ ขนาด 22 นิว 10,200 10,200

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 47,500 47,500

ค่าจัดซือเครืองย่อย
เอนกประสงค์ชนิดติด
ตัง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพ่นยุง
แบบละอองฝอย 95,000

ค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถโดยสาร
ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล)

ค่าจัดซือรถสามล้อ
เอนกประสงค์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดผจญเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4 เชือมตําบลพระ
แท่น หมู่ที 9

306,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านชาตรี - 
ประปา หมู่ที 16

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชลอ หมู่ที 
9

108,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายซัน หมู่ที 
1

132,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเมือง หมู่
ที 14

384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองพ่นยุง
แบบละอองฝอย 95,000

ค่าจัดซือเต๊นท์ผ้าใบ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถโดยสาร
ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 1,288,000 1,288,000

ค่าจัดซือรถสามล้อ
เอนกประสงค์ 77,500 77,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป 70,000 70,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือชุดผจญเพลิง 75,000 75,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4 เชือมตําบลพระ
แท่น หมู่ที 9

306,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านชาตรี - 
ประปา หมู่ที 16

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชลอ หมู่ที 
9

108,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายซัน หมู่ที 
1

132,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเมือง หมู่
ที 14

384,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมใจ หมู่
ที 2

261,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุชิน หมู่ที 
1

81,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่กวย หมู่
ที 1

180,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่ชีพ หมู่
ที 13

384,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ 
หมู่ที 12

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที 2

126,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 12

144,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน
ทรัพย์เมืองทอง หมู่ที 
15

384,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน
พฤกษา หมู่ที 16

192,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลอง - แทงค์
นําประปา หมู่ที 3

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมใจ หมู่
ที 2

261,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุชิน หมู่ที 
1

81,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่กวย หมู่
ที 1

180,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่ชีพ หมู่
ที 13

384,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ 
หมู่ที 12

250,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงสิงห์ หมู่ที 2

126,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 12

144,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน
ทรัพย์เมืองทอง หมู่ที 
15

384,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บ้าน
พฤกษา หมู่ที 16

192,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลอง - แทงค์
นําประปา หมู่ที 3

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลอง 2R2L 
หมู่ที 8

396,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองท่าสาร - 
ตะครําเอนฝังขวา หมู่ที 
6

399,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองท่าสาร - 
บางปลาฝังขวา หมู่ที 5

396,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองสามซ้าย
ซอย 5 หมู่ที 10

390,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองตาแพ่ง - 
ดอนชะเอม หมู่ที 7

396,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการปรับปรุงห้อง
นําสํานักงาน อบต.และ
ห้องนําด้านล่าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กบ้านเก้าหลัง 300,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กบ้านบึง 100,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กวัดสํานักคร้อ 200,000

โครงการปรับปรุง
อาคารโถงหน้าห้อง
ประชุมสภา อบต.ชัน 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลอง 2R2L 
หมู่ที 8

396,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองท่าสาร - 
ตะครําเอนฝังขวา หมู่ที 
6

399,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองท่าสาร - 
บางปลาฝังขวา หมู่ที 5

396,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองสามซ้าย
ซอย 5 หมู่ที 10

390,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองตาแพ่ง - 
ดอนชะเอม หมู่ที 7

396,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําสํานักงาน อบต.และ
ห้องนําด้านล่าง

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กบ้านเก้าหลัง 300,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กบ้านบึง 100,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็ก
เล็กวัดสํานักคร้อ 200,000

โครงการปรับปรุง
อาคารโถงหน้าห้อง
ประชุมสภา อบต.ชัน 2

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงบ้านให้กับผู้
ยากไร้

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 5,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 3,600,000

รวม 27,617,316 540,000 610,000 550,000 8,618,000 305,000 1,586,340 10,618,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงบ้านให้กับผู้
ยากไร้

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 25,000 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 3,600,000

รวม 1,917,000 22,671,620 75,033,996
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