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องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เขต/อําเภอ ทามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

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

88 ม.5  ซอย-  ถนนสนุน-ดอนตาลเสี้ยน  แขวง/ตําบล ตะคร้ําเอน
  เขต/อําเภอ ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71130

พื้นที่ 50.27 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 13,892 คน
ชาย 6,749 คน

หญิง 7,143 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2565



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 62,089,451.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 60,480,481.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,157,745.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 559,054.60 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 77,299,423.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 527,506.65 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 40,125.17 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 171,079.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 339,845.77 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,077,830.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 42,143,036.19 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 645,652.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 57,809,067.00 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 24,613,740.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,499,561.26 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,879,145.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,959,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,857,120.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 237,752.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 20,029,080.30 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 62,089,451.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 60,480,481.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,157,745.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 559,054.60 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 77,299,423.69 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 527,506.65 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 40,125.17 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 171,079.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 339,845.77 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 34,077,830.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 42,143,036.19 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 645,652.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 57,809,067.00 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 24,613,740.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,499,561.26 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,879,145.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,959,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,857,120.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 237,752.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 20,029,080.30 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 527,506.65 810,000.00 800,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

40,125.17 665,300.00 750,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 171,079.41 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 4,530,000.00 4,910,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 339,845.77 300,000.00 300,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,078,557.00 6,605,300.00 7,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 34,077,830.50 32,400,000.00 32,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,077,830.50 32,400,000.00 32,800,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 42,143,036.19 42,000,000.00 42,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,143,036.19 42,000,000.00 42,000,000.00

รวม 77,299,423.69 81,005,300.00 81,860,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,613,740.00 27,223,340.00 28,426,701.00

งบบุคลากร 18,499,561.26 24,653,760.00 21,131,880.00

งบดําเนินงาน 8,879,145.74 16,507,700.00 17,854,600.00

งบลงทุน 2,959,500.00 8,760,500.00 10,709,400.00

งบเงินอุดหนุน 2,857,120.00 3,860,000.00 3,720,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 57,809,067.00 81,005,300.00 81,842,581.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,208,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,230,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,811,200

แผนงานสาธารณสุข 1,565,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,603,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,886,620

แผนงานการเกษตร 120,000

แผนงานการพาณิชย 6,341,460

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,426,701

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 81,842,581



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 28,426,701 28,426,701
    งบกลาง 28,426,701 28,426,701

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,519,400 3,381,300 14,900,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,237,400 0 2,237,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,282,000 3,381,300 12,663,300

งบดําเนินงาน 5,897,100 913,600 6,810,700
    คาตอบแทน 2,134,600 123,600 2,258,200

    คาใช้สอย 1,887,000 660,000 2,547,000

    คาวัสดุ 1,520,000 50,000 1,570,000

    คาสาธารณูปโภค 355,500 80,000 435,500

งบลงทุน 399,800 72,400 472,200
    คาครุภัณฑ 399,800 72,400 472,200

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

รวม 17,841,300 4,367,300 22,208,600

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000
    คาใช้สอย 280,000 280,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบลงทุน 4,800,000 4,800,000
    คาครุภัณฑ 4,800,000 4,800,000

รวม 5,230,000 5,230,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 874,560 1,778,340 2,652,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 874,560 1,778,340 2,652,900

งบดําเนินงาน 127,300 3,044,000 3,171,300
    คาตอบแทน 12,300 0 12,300

    คาใช้สอย 70,000 1,199,400 1,269,400

    คาวัสดุ 45,000 1,746,600 1,791,600

    คาสาธารณูปโภค 0 98,000 98,000

งบลงทุน 47,000 0 47,000
    คาครุภัณฑ 47,000 0 47,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,940,000 2,940,000
    เงินอุดหนุน 0 2,940,000 2,940,000

รวม 1,048,860 7,762,340 8,811,200

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 1,265,000 1,265,000
    คาใช้สอย 950,000 950,000

    คาวัสดุ 315,000 315,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

รวม 1,565,000 1,565,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

รวม 5,000 5,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ รวม

งบดําเนินงาน 500,000 0 500,000
    คาวัสดุ 500,000 0 500,000

งบลงทุน 603,000 500,000 1,103,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 603,000 500,000 1,103,000

รวม 1,103,000 500,000 1,603,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 305,000 305,000
    คาใช้สอย 305,000 305,000

รวม 305,000 305,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 90,000 90,000
    คาใช้สอย 0 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 250,000 0 250,000
    เงินอุดหนุน 250,000 0 250,000

รวม 250,000 90,000 340,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,216,820 0 2,216,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,216,820 0 2,216,820

งบดําเนินงาน 1,032,600 0 1,032,600
    คาตอบแทน 237,600 0 237,600

    คาใช้สอย 400,000 0 400,000

    คาวัสดุ 395,000 0 395,000

งบลงทุน 613,200 3,024,000 3,637,200
    คาครุภัณฑ 613,200 0 613,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,024,000 3,024,000

รวม 3,862,620 3,024,000 6,886,620

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000
    คาใช้สอย 120,000 120,000

รวม 120,000 120,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 1,361,460 1,361,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,361,460 1,361,460

งบดําเนินงาน 4,130,000 4,130,000
    คาใช้สอย 1,410,000 1,410,000

    คาวัสดุ 220,000 220,000

    คาสาธารณูปโภค 2,500,000 2,500,000

งบลงทุน 650,000 650,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 650,000 650,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 6,341,460 6,341,460

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 2,876.85 3,774.49 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 245,403.42 258,203.16 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีป้าย 248,364.00 265,529.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     อากรการฆาสัตว 570.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 497,214.27 527,506.65 810,000.00 800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,522.00 0.00 4,300.00 -6.98 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 515,000.00 16.50 % 600,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 43,556.00 27,196.50 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,640.00 1,208.67 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

75,800.00 0.00 70,000.00 7.14 % 75,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,392.00 11,720.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 140,910.00 40,125.17 665,300.00 750,000.00

วันที่พิมพ : 2/9/2565  10:26:19 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 303,908.90 171,079.41 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 303,908.90 171,079.41 300,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย

0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00

     รายไดจากประปา 0.00 0.00 4,500,000.00 8.89 % 4,900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 4,530,000.00 4,910,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.56 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 258,000.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,508,731.10 339,845.21 0.00 100.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,766,731.10 339,845.77 300,000.00 300,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 774,509.41 750,847.31 1,100,000.00 0.00 % 1,100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,038,172.29 12,353,647.62 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 5,831,523.13 6,433,826.26 7,000,000.00 0.00 % 7,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 342,549.26 98,037.59 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,530,265.67 11,112,905.26 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 107,753.85 151,034.08 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 131,612.42 101,260.38 200,000.00 0.00 % 200,000.00

วันที่พิมพ : 2/9/2565  10:26:19 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

911,315.00 3,076,272.00 1,600,000.00 25.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,667,701.03 34,077,830.50 32,400,000.00 32,800,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 39,265,664.00 42,143,036.19 42,000,000.00 0.00 % 42,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 39,265,664.00 42,143,036.19 42,000,000.00 42,000,000.00
รวมทุกหมวด 73,642,129.30 77,299,423.69 81,005,300.00 81,860,000.00

วันที่พิมพ : 2/9/2565  10:26:19 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 81,860,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม
แตกตางจากปที่แล้ว

ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาภาษีป้ายไมแตกตางจากปที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 750,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตการขายสุราลดลง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมการเก็บและขนมูล
ฝอยเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมควบคุมอาคารน้อยกวาปที่
ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มขึ้น

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
สาธารณสุขไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาปรับการผิดสัญญาไมแตกตาง
จากปที่แล้ว

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตประกอบการค้า
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารไมแตกตางจากปที่แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับดอกเบี้ยไมแตกตางจากปที่แล้ว

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 4,910,000 บาท
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย

จํานวน 10,000 บาท
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รายได้จากประปา จํานวน 4,900,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้จากประปาเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ไมแตกตางจากปที่แล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาเบ็ดเตล็ดน้อยกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,800,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับภาษีรถยนตไมแตกตางจากปที่แล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ไมแตกตางจากปที่แล้ว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรไมแตก
ตางจากปที่แล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับภาษีธุรกิจเฉพาะไมแตกตางจากปที่แล้ว
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับภาษีสรรพสามิตไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาภาคหลวงแรไมแตกตางจากปที่แล้ว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาภาคหลวงปิโตรเลียมไมแตกตางจากป
ที่แล้ว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2565) 
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 42,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 42,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับเงินอุดหนุนไมแตกตางจากปที่แล้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 256,396 203,367 360,708 -3.03 % 349,770

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,200 13,287 14,942 -6.36 % 13,991

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 3,400,000 900,000 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,632,500 18,471,300 20,340,000 6.91 % 21,744,948

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,574,400 3,758,800 4,185,600 -9.28 % 3,796,992

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 42,000 0 % 42,000

เงินสํารองจ่าย 794,010 566,786 1,500,000 -6.67 % 1,400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 780,090 2.42 % 799,000

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

0 0 0 100 % 280,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 1/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

369,416.64 670,200 0 0 % 0

รวมงบกลาง 26,067,922.64 24,613,740 27,223,340 28,426,701
รวมงบกลาง 26,067,922.64 24,613,740 27,223,340 28,426,701
รวมงบกลาง 26,067,922.64 24,613,740 27,223,340 28,426,701

รวมแผนงานงบกลาง 26,067,922.64 24,613,740 27,223,340 28,426,701
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 0 0 % 0

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 532,080 0 % 532,080

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 2/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720 90,720 0 % 90,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,589,605.66 2,436,696.74 1,612,040 -5.5 % 1,523,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,303,605.66 3,150,696.74 2,326,040 2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,129,340.98 4,911,804.52 6,897,260 -21.82 % 5,391,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

21,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 112,400 174,000 204,000 -20.59 % 162,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 384,720 414,420 218,160 4.21 % 227,340

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,263,789.36 3,910,320 3,098,520 4.31 % 3,231,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 313,819.98 328,760 215,040 -14.09 % 184,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,225,070.32 9,823,304.52 10,716,980 9,282,000
รวมงบบุคลากร 11,528,675.98 12,974,001.26 13,043,020 11,519,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 2,557,900 -28.85 % 1,820,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าเช่าบ้าน 70,500 149,500 324,000 -37.04 % 204,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 100,500 0.1 % 100,600

รวมค่าตอบแทน 107,050 200,850 3,002,400 2,134,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 170,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 160,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 0 0 0 100 % 7,000

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 4,815 0 0 0 % 0

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 10,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 9,438 10,000 -100 % 0

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 96,288 105,081 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 52,290 19,945 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 422,709.68 441,000 480,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะคร้ําเอน

0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะคร้ําเอน

41,755.68 63,000 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 1,582 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

19,000 19,000 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุม
ชน กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ

0 0 0 100 % 600,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน ผู้กลุ่มอาชีพ กลุ่มอื่นๆ

0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 5/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประชุม
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบข้อบังคับ
ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาท
และหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"

0 0 0 100 % 25,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหาร

0 0 600,000 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

114,038.12 123,944.32 180,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 526,109.87 591,416.72 600,000 0 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 1,278,588.35 1,372,825.04 2,215,000 1,887,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,316 47,294 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,256.4 14,115 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 73,085.28 45,389.4 100,000 100 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 532,608.26 644,372.96 950,000 5.26 % 1,000,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 21,000 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,410 36,120 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 48,885 17,570 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 824,560.94 804,861.36 1,350,000 1,520,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 193,870.62 192,360.17 228,500 0.66 % 230,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 119,123.24 119,447.21 120,000 0 % 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,226 857.66 3,000 -33.33 % 2,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 3,210 3,500 0 % 3,500

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 314,219.86 315,875.04 361,500 355,500
รวมงบดําเนินงาน 2,524,419.15 2,694,411.44 6,928,900 5,897,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 0 25,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 32,000

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 128,800

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 32,400 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0 0 5,600 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 3 ชุด 51,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก จํานวน 
3  เครื่อง

12,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ จํานวน 
2 เครื่อง

5,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 4,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
สภา

267,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 0 18,500 0 0 % 0

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้ออุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม ( GPS 
Tracker ) 

7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อลําโพงไร้สาย 0 0 0 100 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 499,500 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 843,100 43,500 211,500 399,800

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 9/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการตกแต่งภายในอาคารสํานักงานอบ
ต.

190,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 190,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,033,100 43,500 211,500 399,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 25,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 25,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 15,111,195.13 15,736,912.7 20,208,420 17,841,300
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,673,040 1,796,220 2,385,700 14.75 % 2,737,500

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 663,960 694,680 545,160 3.79 % 565,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,360 7,500 1,140 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,415,360 2,558,400 3,010,000 3,381,300
รวมงบบุคลากร 2,415,360 2,558,400 3,010,000 3,381,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 7,500 166.67 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 120,000 -50 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,700 69.65 % 43,600

รวมค่าตอบแทน 4,500 13,500 153,200 123,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,550 2,225.6 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 11/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 180,000 36,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง

35,575.04 63,699.92 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจ้างสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

0 490,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงการสํารวจภาคสนามเกี่ยว
กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงการสํารวจภาคสนามเกี่ยว
กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบบริหารกิจการ
ประปาและการจัดเก็บขยะมูลฝอย อบต
.ตะคร้ําเอน

0 0 500,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,570 4,850 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 243,695.04 596,775.52 710,000 660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,518 20,442 210,000 -85.71 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 10,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,730 1,580 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 47,248 22,022 240,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,180.6 820 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,180.6 820 100,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 301,623.64 633,117.52 1,203,200 913,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 64,400

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

จัดซื้อเครื่องคํานวณ 0 0 9,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว

0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,800 40,600 72,400
รวมงบลงทุน 0 8,800 40,600 72,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,716,983.64 3,200,317.52 4,253,800 4,367,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,828,178.77 18,937,230.22 24,462,220 22,208,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรและการใช้รถบนท้องถนน

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 90,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 34,800 83,000 -27.71 % 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 34,800 40,000 50 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 69,600 223,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 69,600 273,000 430,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 15/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 0 715,000 0 0 % 0

จัดซื้อรถดับเพลิง 0 0 0 100 % 4,800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 715,000 0 4,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

จ้างติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 180,000 0
รวมงบลงทุน 0 715,000 180,000 4,800,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 784,600 453,000 5,230,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 784,600 453,000 5,230,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 385,980 412,740 733,680 -14.95 % 624,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 142,741.92 189,960 197,640 5.53 % 208,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 570,721.92 644,700 994,620 874,560
รวมงบบุคลากร 570,721.92 644,700 994,620 874,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 7,500 64 % 12,300

รวมค่าตอบแทน 5,720 9,570 37,500 12,300
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

7,800 16,473.84 30,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,456 5,150 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,256 21,623.84 70,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,000 13,646 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,220 7,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 22,220 21,346 40,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 40,196 52,539.84 147,500 127,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 47,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,300 47,000
รวมงบลงทุน 0 0 29,300 47,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 610,917.92 697,239.84 1,171,420 1,048,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 240,540 257,520 669,840 2.45 % 686,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 752,609.6 837,840 899,640 12.59 % 1,012,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,517.8 70,000 73,220 8.09 % 79,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,046,667.4 1,165,360 1,642,700 1,778,340
รวมงบบุคลากร 1,046,667.4 1,165,360 1,642,700 1,778,340
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,858.1 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง

0 0 0 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง

108,000 108,000 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

0 0 0 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

108,000 108,000 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ

108,000 108,000 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ

0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,060 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 22,354.84 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

0 0 0 100 % 700,400

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา"

732,400 642,006 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0 0 0 100 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0 26,800 70,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ "โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา"

0 0 638,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,492 13,090 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,190,164.94 1,005,896 1,177,000 1,199,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 50,000 80,000 71.25 % 137,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,475 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,934 31,861 1,540,000 -5.22 % 1,459,600

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,171,791.24 1,607,062.36 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 21/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 9,480 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,081 18,115.2 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 15,480 30,000 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,264,806.24 1,747,473.56 1,710,000 1,746,600
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 47,708.92 51,609.64 80,000 -18.75 % 65,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 495 1,510 4,000 -25 % 3,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,686.51 20,752.12 36,000 -16.67 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 71,890.43 73,871.76 120,000 98,000
รวมงบดําเนินงาน 2,526,861.61 2,827,241.32 3,007,000 3,044,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 32,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,400 0 0
รวมงบลงทุน 0 32,400 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 2,940,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 2,908,520 2,827,120 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0 0 3,140,400 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,908,520 2,827,120 3,140,400 2,940,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,908,520 2,827,120 3,140,400 2,940,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,482,049.01 6,852,121.32 7,790,100 7,762,340
รวมแผนงานการศึกษา 7,092,966.93 7,549,361.16 8,961,520 8,811,200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 439,200 507,600 550,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 700,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกําจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

37,228 0 5,000 -100 % 0

โครงการรรณรงค์ป้องกันหรือควบคุมโรคระ
บาด

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

64,980 91,380 92,700 -100 % 0

โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการ
ป้องกันโรคเอดส์และท้องก่อนวัยเรียน

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 541,408 598,980 661,700 950,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 165,000 0 % 165,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 67,295 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 413,000 290,000 320,000 -68.75 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 413,000 357,295 555,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 954,408 956,275 1,216,700 1,265,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้า 30,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องพ่นยา 0 8,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 8,400 0 0
รวมงบลงทุน 30,000 8,400 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 300,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 300,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 984,408 964,675 1,516,700 1,565,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 984,408 964,675 1,516,700 1,565,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย 33,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 33,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 38,000 5,000 5,000 5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 38,000 5,000 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,022,040 1,097,100 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,082,040 1,157,100 0 0
รวมงบบุคลากร 1,082,040 1,157,100 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

227,100 249,400 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,400 12,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 233,500 261,900 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 631.6 4,008.58 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 72,000 108,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,810 19,780.64 0 0 % 0

โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร

100,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,100 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 186,441.6 134,889.22 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,716 9,720 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 948,451.45 1,017,557.4 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 59,857 71,850 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,578 16,254 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,045,602.45 1,165,381.4 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,465,544.05 1,562,170.62 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 32,400 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 1 ชุด 17,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ จํานวน 
2 เครื่อง

2,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,600 32,400 0 0
รวมงบลงทุน 19,600 32,400 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,567,184.05 2,751,670.62 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 500,000 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 500,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 30/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า จําหน่าย
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ 13

206,556.01 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล อบต.ตะคร้ําเอน 0 0 0 100 % 150,000

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สายคลองสามซ้าย หมู่ที่ 
10

337,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7

0 0 206,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะริมทาง
สายคันคลอง หมู่ที่ 9

0 0 0 100 % 453,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 543,556.01 0 206,000 603,000
รวมงบลงทุน 543,556.01 0 206,000 603,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 543,556.01 0 706,000 1,103,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะตําบล
ตะคร้ําเอน หมู่ 14

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,110,740.06 2,751,670.62 706,000 1,603,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายชดใช้คืนเงินกองทุน เศรษฐกิจ
ชุมชน

0 11,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทํา 
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 105,000

โครงการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพสําหรับคนพิการ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

4,725 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,725 11,000 20,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 4,725 11,000 20,000 305,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 4,725 11,000 20,000 305,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,725 11,000 20,000 305,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตําบลตะคร้ํา
เอน

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 37,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 37,500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 67,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 
(สํานักงานศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี)

0 0 25,000 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 100 % 250,000

อุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัง
หวัดกาญจบุรี

0 0 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 250,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 97,500 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 226,470 71,950 0 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 90,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 226,470 71,950 80,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 226,470 71,950 80,000 90,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 226,470 71,950 80,000 90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 226,470 71,950 177,500 340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,162,620 5.5 % 1,226,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 221,880 4.14 % 231,060

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 608,040 7.1 % 651,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 29,640 61.94 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,082,180 2,216,820
รวมงบบุคลากร 0 0 2,082,180 2,216,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 200,000 0 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 27,500 36.73 % 37,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 227,500 237,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ 0 0 108,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาวิศวกรในการออกแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาวิศวกรในการออบแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร

0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 378,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุอื่น 100,000 0 200,000 50 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 100,000 0 295,000 395,000
รวมงบดําเนินงาน 100,000 0 900,500 1,032,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 7,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 32,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดตั้ง)

0 0 0 100 % 74,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ํา
เอน

0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Pirnter) สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 6,300 613,200
รวมงบลงทุน 0 0 6,300 613,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 0 2,988,980 3,862,620
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสาวเรณู หมู่ที่ 10

0 0 286,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้าน
หนองขี้แรด ซอย 3  หมู่ที่ 9   

0 0 408,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านนาย
สมทรง นาคเจริญ  หมู่ที่  7   

0 0 195,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน
หนึ่ง  หมู่ที่ 10   

0 0 122,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา สายบ้านนางนุช  หมู่ที่ 14  

0 0 274,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา สายบ้านผู้ช่วยฯไพทูรย์  หมู่ที่ 
13  

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมต่อ
หมู่ 5   หมู่ที่ 6   

0 0 406,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ฉอย  หมู่ที่ 12

0 0 330,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ประจักษ์  หมู่ที่ 16  

0 0 187,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุ
พัฒน์  หมู่ที่ 2   

0 0 66,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา สายบ้านนายดิ่ง  หมู่ที่ 3   

0 0 322,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านคุณเสน่ห์(ปากซอยห้องเช่า) หมู่ที่ 
16

0 0 220,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเชื่อมสายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 14

0 0 88,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางปาด หมู่ที่ 8

0 0 131,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายดอน หมู่ที่ 8

0 0 63,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวิทย์ หมู่ที่ 5

0 0 0 100 % 244,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก สายหน้าอาคาร ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

0 0 201,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านธรรมกุล หมู่ที่ 15

0 0 408,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางบุญชู หมู่ที่ 13

0 0 0 100 % 482,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:28 หน้า : 41/50



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการก่อสร้างป้ายที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะคร้ําเอน

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต
.ตะคร้ําเอน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ํา 
  หมู่ที่ 13     

0 0 192,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุก สาย สาย
เลียบคลอง 2R 2L  หมู่ที่ 12   

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนน หินคลุก สายบ้าน
นายยนต์ โพธิ์ทอง เชื่อมบึงสนุ่น  หมู่ที่ 8   

0 0 204,800 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชั้นบน

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชั้นล่าง

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 1

0 0 0 100 % 499,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสํานัก
คร้อ - บ้านสวน หมู่ที่ 12

0 0 0 100 % 459,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายป้อม ชรบ.ไปวัดตะคร้ําเอน 
หมู่ที่ 5       

0 0 404,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ซอยประปาบ้านตาพงษ์ หมู่ที่ 5

0 0 0 100 % 240,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้
ตําบลตะคร้ําเอน

0 0 450,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. สายตรง
ข้ามอนามัยถึงบ้านนายประสิทธิ์  หมู่ที่ 2   

0 0 219,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. สายป้อม
ตาลเดี่ยวลงคลองท่าสาร-บางปลา  หมู่ที่ 1  
 

0 0 500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคันคลอง
ถึงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 8

497,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายทองสุข หมู่ที่ 8

0 450,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4 หมู่ที่ 10

142,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ํา คสล. สายบ้านนาย
พยอม พรมพิมาร หมู่ที่ 1

487,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ําสายบ้านนายบัติ หมู่ที่ 
14

0 354,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคันคลองหลังดงสัก หมู่ที่ 2

448,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมกับบ้านสนุ่น หมู่ที่ 6

493,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ่อทราย หมู่ที่ 12

490,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 13

497,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางพิมพา หมู่ที่ 9

111,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางวิมล หมู่ที่ 1

0 435,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชลอ หมู่ที่ 9

106,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายไชยา หมู่ที่ 13

0 450,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 7

0 430,000 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ํา 
สายบ้านสนุ่น หมู่ที่ 5

157,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองสาม Lถึงบ้านนางเอ๋ หมู่ที่ 5

336,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้าน อบต.วันชัย หมู่ที่ 9

186,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่แหลม หมู่ที่ 14

451,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ตะคร้ําเอน

0 0 0 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ที่ทําการอบต
.ตะคร้ําเอน

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,401,000 2,119,000 7,388,800 3,024,000
รวมงบลงทุน 4,401,000 2,119,000 7,388,800 3,024,000

รวมงานก่อสร้าง 4,401,000 2,119,000 7,388,800 3,024,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,501,000 2,119,000 10,377,780 6,886,620
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการตะคร้ําเอนร่วมใจปลูกต้นไม้ และ
ปล่อยพันธุ์ปลา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 840 5,000 -100 % 0

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ขยะในครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 840 5,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 840 5,000 120,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 840 5,000 120,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 840 5,000 120,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 951,120 -82.29 % 168,420

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,326,120 -16.37 % 1,109,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 120,000 -30 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,397,240 1,361,460
รวมงบบุคลากร 0 0 2,397,240 1,361,460

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 210,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0 0 200,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 820,000 9.76 % 900,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,120,000 1,410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 150,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 2,500,000 0 % 2,500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,500,000 2,500,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 3,770,000 4,130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ํา (Submerse) 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (กันไฟฟ้า
ตก)

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างประปาทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 13

0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างหอถังสูงบรรจุน้ําทรงเชม
เปญ ผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

0 0 490,000 -100 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 13

0 0 0 100 % 150,000

โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 4 แห่งที่ 3 บ้านนายสุรศักดิ์

0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 670,000 650,000
รวมงบลงทุน 0 0 730,000 650,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าเรือ 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 7,097,240 6,341,460
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 7,097,240 6,341,460

รวมทุกแผนงาน 59,854,411.4 57,809,067 81,005,300 81,842,581
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

อําเภอทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,842,581 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,426,701 บาท
งบกลาง รวม 28,426,701 บาท

งบกลาง รวม 28,426,701 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 349,770 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,991 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 21,744,948 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,796,992 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการทีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
 ) พ.ศ.2562
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดสมีสิทธิจะได้รับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนละ 500 บาทตอเดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยังยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนสวนรวมได้

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 799,000 บาท

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (หลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ)

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง สมทบไมน้อย
กวา 50 % ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุด
หนุน สูงกวา 20 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเสมอ
ภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,841,300 บาท

งบบุคลากร รวม 11,519,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,237,400 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท และรองนายกองคการ
บริหารตําบลในอัตราเดือนละ 11,610 บาท โดยคํานวณตามบัญชี
อัตราคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลในอัตราเดือนละ 950 บาทโดยคํานวณ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในอัตราเดือนละ 950 บาท โดยคํานวณตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในอัตราเดือนละ 7,560 บาท โดยคํานวณตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,523,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดังนี้
1.คาตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 11,610
 บาท รวม 139,320 บาท
2.คาตอบแทนรองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 9,500
 บาท รวมจํานวน 114,000 บาท
3.คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท รวม
จํานวน 90,720 บาท
4.คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 13 คน ในอัตราเดือน
ละ 7,560 บาท รวมจํานวน 1,179,360บาท
โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,282,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,391,960 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลของสํานักปลัด จํานวน 14 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ  7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาประกาศ หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงิน คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,340 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป
ให้แกลูกจ้างประจําของสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,231,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของสํานัก
ปลัด จํานวน 23 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 184,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างสํานัก
ปลัด จํานวน  15  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 5,897,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,134,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,820,000 บาท

1.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสาย
งาน สอบเลื่อนระดับ หรือสอบอื่นๆ เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะ
กรรมการตางๆตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบล- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อหรือจัดจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานที่เป็นผู้สิทธิ์ได้รับคาตอบแทน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558   และคาตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจายได้ตาม
ประเภทรายจายนี้
2. ผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) จํานวน 1,600,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ประจําปงบ
ประมาณ 2566
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
 จํานวน 2คน คนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักปลัด ผู้ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล และลูกจ้าง
ประจําของสํานักปลัดที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจําของสํานักปลัดที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,887,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร กรณีทําสัญญาเชา 1 ป
 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2542
 2)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งาน
ของสวนราชการ พ.ศ.2553
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบ
และ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 หน้า 128
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช้จาย วัสดุ
และคา
สาธารณูปโภค
 6)หนังสือ มท0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจําเป็นตอเนื่อง
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คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซต จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธโครงการ
และกิจกรรมตางๆของอบต.

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตวจากโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
- ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว1745 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุ คาจ้างเหมาจัดทําสื่อตางๆ เพื่อประชา
สัมพันธ คาจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ  คาจ้างเหมา
บุคคลตางๆ คาเชาเต็นท คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ และอื่นๆ
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการปรับปรุงเว็ปไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000
  บาท 
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและ คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้ารวมประชุม เเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
3. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และการจัดงานตางๆ ใน
วันสําคัญของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และการจัด
งานตางๆ ในวันสําคัญของทางราชการ รวมที่ได้รับคําสั่งให้ดําเนิน
การจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะ
หรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลางขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

คาใช้จายในการดําเนินคดี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ เป็นคาธรรมเนียมศาลหรือ
คาจ้างทนายที่ปรึกษาทางกฏหมาย ในกรณีที่ อบต.ต้องฟ้องร้อง
ดําเนินคดี กรณีตางๆ

คาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน อาทิ การจ้างหนวยงานหรือองคกรดําเนินการสํารวจ
สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน กลมอาชีพ  และกลุมอื่นๆ

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุมอา
ชีพ กลมอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร "การประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบข้อ
บังคับของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น"

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมหลักสูตร การ
ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแกพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก
พนักงานสวนท้องถิ่นฯ ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดของ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ให้แก ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา ปลัด  และพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของสํานัก
ปลัด ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวง
มาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม อาทิ  รถยนต รถ
บรรทุกประเภทตางๆ เครื่องใช้อุปกรณสํานักงาน รถ
จักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เครื่องถายเอกสารและ
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้น
เปลืองหรือคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ คาจัดทําวารสาร
เผยแพร  หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ เพื่อให้พนักงานสวน
ตําบลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติ หรือธงตาง ๆ เก้าอี้
พลาสติก เป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส สวิทซไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ  เป็นต้น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ําดื่มบริการ
ประชาชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาทําความ
สะอาด น้ํายาล้างจาน น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ด
กระจก ถ้วย จาน ชาม ช้อนอุปกรณเครื่องครัว ทุกชนิด ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน การฝกวิชาชีพ และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ กระเบื้อง ทอ
น้ํา สี ทินเนอร ปูน ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล๊อก เครื่องมือ
กอสร้าง และอื่นๆ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ล๊อกเกอร ล๊อคครัช เครื่องมือชาง ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ เครื่องชาจแบตเตอรี่สัญญาณไฟฉุกเฉิน สลิงลาก
จูงรถและอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับ รถ
จักรยานยนต รถยนตทุกชนิด เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนหมอก
ควัน รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าของอบต. และหนวยงานอื่นที่ให้
การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติภารกิจของ อบต
. รวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ มีด ปุ๋ย ยาฆา
แมลง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้าย แผงปิด
ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี และอื่นๆ ตามความจํา
เป็น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อ
คนงานและอื่นๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เครื่องปริ้นเตอร คาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

1. วัสดุเครื่องบริโภค จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เชน น้ําสะอาด เครื่อง
ดื่ม สวนประกอบหรืออื่นๆ เพื่อบริโภคและบริการประชาชนผู้มา
ติดตอราชการ
2. วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมสามารถจัด
เข้าประเภทวัสดุประเภทตางๆ ข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน และอาคารสวนประกอบหลังอื่น ๆ ภายในสํานัก
งาน โดยจายให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาบริการโทรศัพทและคาบริการอินเตอร
เน็ตที่ใช้ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย คาสงหนังสือ เป็นต้น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการ GPS Tracking ติดตั้งรถบรรทุกน้ํา
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งบลงทุน รวม 399,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 399,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน จํานวน 16 ตัว ขนาด 58 x 56 x 86 เซนติเมตร หรือขนาด
ใกล้เคียง ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง จัดซื้อตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ การจัดซื้อครุภัณฑ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 128,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 4 เครื่อง ราย
ละเอียด ดังตอไปนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู   4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู  5,500 บาท
  (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู  6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
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จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 2 ตัว ขนาด 120 x 200 x 75 
เซนติเมตร หรือขนาดใกล้เคียง ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขน
สง จัดซื้อตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ การจัดซื้อครุภัณฑนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเป็นการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติ
งาน ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
   - บรรจุถังน้ํา ขนาด 20 ลิตร โดยจายน้ําจากด้านลาง
   - มีก๊อกน้ําเย็นและน้ําร้อนอยางละ 1 ก๊อก
   - มีสวิทซควบคุมการทํางานของระบบน้ําร้อน - น้ําเย็น
   - มีไฟแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
   - ระบบไฟฟ้า 220 โวลต

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อลําโพงไร้สาย จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลําโพงไร้สาย จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดัง
นี้
1.กําลังเสียงไมต่ํากวา 80 วัตต
2.ระบบเสียง DOLBY SURROUND
3.รับสัญญาณ บลูทูธ
4.จํานวนชองตอสัญญาณ OUTPUT, HDMI

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมคาซอมปกติหรือคาซอมกลาง ปรับปรุงครุภัณฑ
ตาง ๆ เชน หอกระจายขาว รถยนตสํานักงาน ไฟฟ้า และแสง
สวาง คอมพิวเตอร และอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัด  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอแกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

งานบริหารงานคลัง รวม 4,367,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,381,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,381,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,737,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลของกองคลัง จํานวน 8 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ
.2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 565,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 913,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล และลูกจ้าง
ประจําของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 43,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเผยแพร
ขาวสาร คาจ้างเหมาจัดทําสื่อตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ  คาจัดทํา
ป้ายประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ  คาจ้างเหมาบริการ คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาจ้างเหมา
บุคคลตาง ๆ คาเชาเต็นท คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ และอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการตามสิทธิ
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โครงการปรับปรุงการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการปรับปรุงการสํารวจ
ข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ เพื่อให้สอด
คล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองคลัง อาทิ รถจักรยานยนต และอื่นๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้น
เปลืองหรือคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จาการซื้อ
หรือจ้างพิมพ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ คาจัดทําวารสาร
เผยแพร คาน้ําดื่มในการบริการประชาชนในสํานักงาน หนังสือ
เกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติม เป็นต้น 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เครื่องปริ้นเตอร คาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาสง
หนังสือ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 64,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 2 ตัว ราย
ละเอียด ดังตอไปนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู   4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู  5,500 บาท
  (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู  6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
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จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน จํานวน 4 ตัว ขนาด 58 x 56 x 86 เซนติเมตร หรือขนาด
ใกล้เคียง ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง จัดซื้อตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ การจัดซื้อครุภัณฑ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขับขี่ปลอดภัย ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนชวง
เทศกาลปใหม ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เคมีภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

1. วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน หมวกดับเพลิง ถุง
มือดับเพลิง เข็มขัดชวยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทา
สาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหวาง
เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือชุดปฏิบัติหน้าที่อปพร.เป็นต้น
2. วัสดุปฏิบัติงาน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติหน้าที่ของ อป
พร. อาทิ เสื้อสะท้อนแสง ชุดกันฝน ถุงมือ  เสื้อชูชีพ  เป็นต้น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน หัวฉีดดับ
เพลิง สายดับเพลิง และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจายนี้

งบลงทุน รวม 4,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,800,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงโฟม  เครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 คัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. จุน้ําได้ไมน้อยกวา 6,000 ลิตร โฟม 300 ลิตร
2. เครื่องยนตดีเซลไมน้อยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
3. เครื่องสูบน้ําแรงดันสูงสุดไมน้อยกวา 400 ปอนด/ตารางนิ้ว
4. อุปกรณประจํารถครบชุด
5. ติดตั้งชุดตู้ถังเครื่องสูบน้ําและอุปกรณสวนควบจากโรงงานใน
ประเทศไทย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,048,860 บาท

งบบุคลากร รวม 874,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 874,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 624,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 21 เมษายน  2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 208,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของกองการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 127,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,300 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลกอง
การศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุ คาจ้างเหมาจัดทําสื่อตาง ๆ เพื่อประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาบริการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ
 คาติดตั้งโทรศัพท คาจ้างเหมาบุคคลตาง ๆ คาเชาเต็นท คาเย็บ
เลม เข้าปกหนังสือ และอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆให้
แกกองการศึกษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม อาทิ อุปกรณสํานัก
งาน คอมพิวเตอรและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้น
เปลืองหรือคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ คาจัดทําวารสาร
เผยแพร หนังสือเกี่ยวกับกฏหมายตาง ๆ เพื่อให้พนักงานสวน
ตําบลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้ายประชา
สัมพันธ แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร และอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เครื่องปริ้นเตอร คาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 2 เครื่อง ราย
ละเอียด ดังตอไปนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู   4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู  5,500 บาท
  (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู  6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,762,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,778,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,778,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 686,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,012,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพนักงานจ้างให้แกบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 7 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 79,140 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างให้แกบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,044,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,199,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท

คาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท

คาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สํานักคร้อ

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําความสะอาดดูแลพื้นที่โดยรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักคร้อ จํานวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิงปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ คาติดตั้งและปรับปรุงสายไฟ เป็นต้น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ได้แก คาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใช้
จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 700,400 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
"โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา"
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566 (เฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล)
1. คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  490,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สํานักคร้อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน 80 คนๆละ 25 บาท จํานวน 245 วัน

2. คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
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  136,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดสํานักคร้อ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง จํานวน 80 คน ๆ ละ 1,700 บาท

3. คาอุปกรณการเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน   16,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสํานัก
คร้อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า
หลัง จํานวน 80 คน ๆ ละ 200 บาท

4. คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สํานักคร้อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เก้าหลัง จํานวน 80 คน ๆ ละ 300 บาท

5. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 
34,400บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดสํานักคร้อ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง จํานวน 80 คน ๆ ละ 430 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเชาที่พัก และเป็นคาใช้
จายสําหรับครูแกนนําโรงเรียน เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไป
ราชการด้านรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

วันที่พิมพ : 2/9/2565  10:29:33 หน้า : 32/55



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 1,746,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 137,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้นเปลือง
หรือคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน เชน เครื่อง
เขียน กระดาษ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ กรอบใสประกาศนียบัตร ชั้นวางกระเป๋าและที่นอน สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส สวิทซไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,459,600 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานครัว เชน หม้อ ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระทะ สําหรับใช้ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย
2. อาหารเสริม(นม) 
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ อาหารเสริมนมสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน โดย
จายเป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน  จํานวน 3 แหง และโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจาย
เป็นคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 5 แหง 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของอบต.
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สปริงเกอร สาย
ยาง จอบพรวน คราดซี่ ผ้าใบผ้าพลาสติก เป็นต้น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้ายประชา
สัมพันธ แผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร และอื่นๆ ตาม
ความจําเป็น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ศูนย
ละ 10,000 บาท จํานวน 3 ศูนย

วัสดุการศึกษา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ใช้สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิงในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของอบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 98,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยจายให้กับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาสง
หนังสือ เป็นต้น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,940,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลตะคร้ําเอน เป็นคาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 700 คนๆ
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,565,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมา อบต.แกงเสี้ยนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยตามที่อบต.ได้จัดทําข้อตกลงขึ้นในอัตราตัน
ละ 320 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไมติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไม
ติดตอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 165,000 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุกําจัดยุงลาย จํานวน 165,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลายพีมีฟอส
 จํานวน 15 ถัง ราคาถังละ 5,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน จํานวน 60 ลิตร ราคาลิตร
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณที่ใช้ในการ
ป้องกันสารเคมี เชน ชุด PPE หน้ากาก ฟองน้ํา และอื่น ๆ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อถังขยะขนาดไมน้อยกวา 200 ลิตร 
สีฟ้า สําหรับขยะทั่วไป จํานวน 125 ใบ ราคาใบละ 800
 บาท (เป็นถังสารเคมีเกาที่นํามาใช้) จัดซื้อเพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณเพราะต้องใช้เป็นจํานวนมาก เป็นเงิน 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกรรมการหมูบ้านตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้านเพื่อจัดทํา
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม
ของบริบทพื้นที่ หมูบ้านละ 20,000 บาท เชน คาใช้จายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช้จายในการฝก
อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชา
สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกขผู้ประสบสาธารณ
ภัย ชวยเหลือสังคม สงเคราะหแกประชาชนที่ประสบความทุกข
ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสตามความจําเป็น รวมทั้งสงเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,103,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟฟ้า อุปกรณประกอบและอื่นๆ
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งบลงทุน รวม 603,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 603,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล อบต.ตะคร้ําเอน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาลขนาด 4 นิ้ว ทอพีวีซีชั้น 13.5 มม
. ความลึกไมน้อยกวา 60 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะริมทางสายคันคลอง หมูที่ 9 จํานวน 453,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมโคมไฟ
แบบโคมคูก้านเดี่ยว ความสูง 9 เมตร จํานวน  30   ต้น พร้อม
อุปกรณตามรูปแบบรายการที่อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

งานสวนสาธารณะ รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะตําบลตะคร้ําเอน หมู 14 จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสวนสาธารณะตําบลตะคร้ําเอน โดยมี
สนามหญ้าฟุตบอล 7 คน ลูวิ่งหินคลุกเกลี่ยเรียบ และลานออก
กําลังกาย รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําประชาคมหมูบ้านเพื่อจัดทํา ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทําประชาคมหมูบ้านเพื่อจัด
ทํา ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามรายละเอียดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

โครงการฝกอาชีพสําหรับคนพิการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝกอาชีพสําหรับคนพิการ ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ตาม
รายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ตามรายละเอียดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหง
ชาติครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส ให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กจ 0023.3/ว12159 ลงวัน
ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาเชาสถานที่จัด
งาน คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาตกแตงสถาน
ที่ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถ้วยรางวัล คาเงินรางวัล คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คาการแสดง คาประชาสัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เบิกจายการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา  และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,862,620 บาท

งบบุคลากร รวม 2,216,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,216,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,226,520 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลของกองชาง จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 21 เมษายน  2559

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 231,060 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปให้แกลูกจ้างประจําของกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 651,240 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของกองชาง จํานวน 6 คน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างกอง
ชาง จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,032,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานกอสร้าง ที่สามารถเบิกได้
ตามประเภทรายจายนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 37,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานของกอง
ชางที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดินสาธารณะประโยชน ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ เขตตําบล เขตหมู
บ้าน ป้ายบอกซอย ป้ายบอกเส้นทาง อื่น ๆ

คาจ้างเหมาวิศวกรในการออบแบบและรับรองแบบกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาวิศวกรในการออกแบบและรับรองแบบ
กอสร้าง
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ
 ของกองชาง ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ

โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร ตามรายละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม อาทิ คอมพิวเตอร กล้อง
สํารวจ และอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะสิ้น
เปลืองหรือคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ  แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ เป็นต้น 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ กระเบื้อง สี ทินเนอร ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก เครื่องมือกอสร้าง ทอน้ํา และ
อื่น ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้นพิมพ เม้าส  เมน
บอรด แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตาง ๆ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน เป็นต้น 
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วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุซอมแซมผิวจราจร เชน แอสฟัลทติก
คอนกรีต ยางมะตอย ปูนซีเมนต หินคลุก หินขนาดตาง ๆ ทราย สี
ทาถนน สีสะท้อนแสง และอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 613,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 613,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  ขนาด 58 x 56 x 86 
เซนติเมตร หรือขนาดใกล้เคียงจํานวน 2 ตัว และ
ขนาด 64 x 72 x 110 เซนติเมตร หรือขนาดใกล้
เคียง จํานวน 1 ตัว ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง จัดซื้อ
ตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ การจัดซื้อ
ครุภัณฑนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไมต่ํา
กวา กว้าง 90 x 45 x 180 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น
มาตรฐาน SPCC CRI-S
3. เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
- เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจํานวน 1 ตู้ รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขนาดไมต่ํากวา กว้าง 88x 40 x 85 เซนติเมตรหรือใกล้เคียง
2. ตู้ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น SPCC CRI-S
3. ประตูบานเลื่อน มือจับฝัง
4. ภายในมีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน แบงเป็น 3 ชั้น
5. เหล็กทั้งหมดผานการทําความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและ
เคลือบผิวป้องกันสนิม
    ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง จัดซื้อตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ การจัดซื้อครุภัณฑ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเป็นการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
ใช้สําหรับการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) จํานวน 74,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 3 เครื่อง ราย
ละเอียด ดังตอไปนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียูจํานวน 1
 เครื่อง และขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู   4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา  40,000 บีทียู  5,500 บาท
  (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู  6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ราย
ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย
 - กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 8 กล้อง
 - อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 16 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง
 - อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบ
ที่ 2
 - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
 - ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอกอาคาร
 - อุปกรณป้องกันไฟกระโชก ไฟกระชาก ทางสาย AC (ชวงสั้น
และยาว)
 - สายสัญญาณใยแก้วนําแสงชนิด Arss มีเกราะเหล็กป้องกันสัตว
แทะ 6 Core
 - สายนําสัญญาณชนิด LAN ภายนอกอาคาร (LAN Cat5E)
 - อุปกรณเบ็ดเตล็ดในการติดตั้งอื่นๆที่จําเป็น
ราคาตามเกณฑราคากลางกําหนดจากคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
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งานก่อสร้าง รวม 3,024,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,024,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,024,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิทย หมูที่ 5 จํานวน 244,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  3.50  เมตร ยาว  120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลงหินคลุกบดอัดแนนกว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  420.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญชู หมูที่ 13 จํานวน 482,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  250.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง
ลงหินคลุกอัดแนนกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา  750.00  ตารางเมตร  และวางทอระบายน้ํา คสล. เส้น
ผานศูนยกลางขนาด 1.00 เมตร จํานวน  15  ทอน รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการกอสร้างอาคารจอดรถ อบต.ตะคร้ําเอน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโรงจอดรถ ขนาด 12x14 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 )
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและวางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1 จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลทติก
คอนกรีต (Overlay)  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 54.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร วางทอ คสล. เส้นผานศูนย
กลาง ขนาด 0.60 เมตร จํานวน  224 ทอน พร้อมบอพัก คสล
. จํานวน 10 บอและฝาเหล็ก รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสํานักคร้อ - บ้านสวน หมูที่ 12 จํานวน 459,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลทติก
คอนกรีต (Overlay) จํานวน 4 จุด ดังนี้
ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง  9  เมตร ยาว  100.00  เมตร  พื้นที่ผิว
จราจร  900.00  ตารางเมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  40.00 เมตร พื้นที่ผิว
จราจร  200.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว  10.00 เมตร พื้นที่ผิว
จราจร 40 ตารางเมตร
ชวงที่ 4 ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ผิว
จราจร 160 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 1,300  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมวางทอระบายน้ํา ซอยประปา
บ้านตาพงษ หมูที่ 5

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 3
 เมตร ยาว  780 เมตร ใช้หินคลุกจํานวน 382   ลบ.ม. พร้อมฝัง
ทอระบายน้ําคสล.เส้นผานศูนยกลางขนาด 0.80 เมตร จํานวน 43
 ทอน และบอพัก คสล.จํานวน 3 บอ  รายละเอียดตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตะคร้ํา
เอน

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 )

โครงการปรับปรุงลานจอดรถ ที่ทําการอบต.ตะคร้ําเอน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงลานจอดรถ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 )
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตะคร้ําเอนรวมใจปลูกต้นไม้ และปลอยพันธุปลา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฟนฟูแหลงน้ําและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา พัฒนาแหลงน้ํา กําจัดผักตบชวา ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการฟนฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฟนฟูแหลงน้ําและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอาสา พัฒนาแหลงน้ํา กําจัดผักตบชวา ตามราย
ละเอียดของโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในครัวเรือนสูสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการขยะในครัวเรือนสูสิ่งแวดล้อมชุมชนนาอยู ตามรายละเอียด
ของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 6,341,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,361,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,361,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 168,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลกองชาง จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,109,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างของกอง
ชาง จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างกอง
ชาง จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 4,130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

1.คาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างที่กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ให้กับกิจการประปา จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างที่กระทําอยางใด
อยางหนึ่งให้กับกิจการประปา (ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง
ตอเติม) คาติดตั้งไฟฟ้า คาธรรมเนียมตางๆ คาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการและอื่นๆ
2.คาขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลและขออนุญาตใช้น้ําบาดาล เป็น
เงิน 10,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาขออนุญาตเจาะน้ําบาดาลและขออนุญาตใช้น้ํา
บาดาล  บอบาดาลขนาด 4 นิ้ว และขนาด 6 นิ้ว และอื่นๆให้กับ
สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
3.คาใช้จายในการสั่งซื้อใบเสร็จคาน้ําประปา เป็นเงิน 100,000
 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสั่งซื้อใบเสร็จคาน้ําประปา สําหรับ
จัดเก็บคาน้ําประปาในเขตตําบลตะคร้ําเอน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเปลี่ยนสารกรองน้ําระบบประปาหมู
บ้าน จํานวน 15 หมูบ้าน เป็นเงิน 200,000 บาท

วันที่พิมพ : 2/9/2565  10:29:33 หน้า : 53/55



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องสูบน้ํา ปัมน้ํา บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา ที่ไมอาจเบิกจายในหมวดใดๆ
ได้

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุประปา เชน ทอประปา มาตรวัด
น้ํา วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการตอทอประปาและอื่นๆ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อสารส้ม คลอรีนและอื่นๆ
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว ยา
ฆาแมลง คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ วัสดุอื่นๆ ที่ไม
สามารถจัดให้อยูในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาหมูบ้านที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.โดยจายให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ

งบลงทุน รวม 650,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปาทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศกเมตร หมูที่ 
13

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างหอถังประปาทรงเชมเปญ ผลิตน้ําประปา
หมูบ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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โครงการเจาะบอบาดาลระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 13 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาลขนาด 4 นิ้ว ทอพีวีซีชั้น 13.5 มม
. ความลึกไมน้อยกวา 60 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาทาเรือ ใน
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงสูง คาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้าและอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

349,770

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,991

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,744,948

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,796,992

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 1,400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

799,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ)

280,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

349,770

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,991

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,744,948

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,796,992

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 1,400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

799,000

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ)

280,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

532,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,129,460 1,310,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 240,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 227,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,797,760 1,221,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

184,740 79,140

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,820,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

45,600

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

90,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,523,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,226,520 168,420 10,834,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 342,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 458,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 651,240 1,109,040 6,779,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 84,000 395,880

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 2,020,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

144,200 12,300

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 190,000 40,000

คาใช้จายในการเชา
เครื่องถายเอกสาร

30,000

คาใช้จายในการเชาพื้น
ที่เว็บไซต์

7,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

37,600 194,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000 440,000

คาใช้จายในการเชา
เครื่องถายเอกสาร

30,000

คาใช้จายในการเชาพื้น
ที่เว็บไซต์

7,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์สวน
กลางขององค์การ
บริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง

100,000

คาใช้จายในการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงการ
สํารวจภาคสนามเกี่ยว
กับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

500,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุม
ชน กลุมอาชีพ  และ
กลุมอื่นๆ

600,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์สวน
กลางขององค์การ
บริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง

100,000

คาใช้จายในการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงการ
สํารวจภาคสนามเกี่ยว
กับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

500,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุม
ชน กลุมอาชีพ  และ
กลุมอื่นๆ

600,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร "การประชุมสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบข้อ
บังคับของกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น"

25,000

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก
พนักงานสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

200,000 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 640,000 100,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร "การประชุมสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบข้อ
บังคับของกระทรวง
มหาดไทย ภายใต้
บทบาทและหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น"

25,000

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก
พนักงานสวนท้องถิ่น

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

270,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 900,000 1,690,000

โครงการขับขี่ปลอดภัย 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

200,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

108,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม

10,000

โครงการป้องกันอุบัติภัย
ทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

30,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ

200,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

108,000

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสํานักคร้อ

108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

730,400

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย

700,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคไม
ติดตอ

50,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2565  10:36:00 หน้า : 13/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสํานักคร้อ

108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

300,000 1,030,400

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย

700,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคไม
ติดตอ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
อัครราชกุุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

100,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมหมูบ้านเพื่อ
จัดทํา ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

105,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับคนพิการ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

50,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
อัครราชกุุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

100,000

โครงการจัดทํา
ประชาคมหมูบ้านเพื่อ
จัดทํา ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

105,000

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับคนพิการ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

50,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

คาธรรมเนียมอื่นๆ

คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์

คาจ้างเหมาวิศวกรใน
การออบแบบและ
รับรองแบบกอสร้าง

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

โครงการเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

โครงการตะคร้ําเอนรวม
ใจปลูกต้นไม้ และปลอย
พันธุ์ปลา

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและธรรมชาติ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
ขยะในครัวเรือนสูสิ่ง
แวดล้อม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

90,000 90,000

คาธรรมเนียมอื่นๆ 20,000 20,000

คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์

30,000 30,000

คาจ้างเหมาวิศวกรใน
การออบแบบและ
รับรองแบบกอสร้าง

50,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000

โครงการเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

200,000 200,000

โครงการตะคร้ําเอนรวม
ใจปลูกต้นไม้ และปลอย
พันธุ์ปลา

20,000 20,000

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและธรรมชาติ

20,000 20,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการ
ขยะในครัวเรือนสูสิ่ง
แวดล้อม

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000 157,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 1,459,600

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000,000

วัสดุการเกษตร 10,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 35,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 60,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 50,000

วัสดุอื่น 40,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 5,000 165,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 30,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,000 65,000

คาบริการโทรศัพท์ 120,000

คาบริการไปรษณีย์ 82,000 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

3,500 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 32,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 307,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 515,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,509,600

วัสดุกอสร้าง 50,000 200,000 270,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,000,000

วัสดุการเกษตร 10,000 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 45,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 135,000

วัสดุอื่น 300,000 440,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 210,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 90,000

วัสดุการศึกษา 35,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,500,000 2,795,000

คาบริการโทรศัพท์ 120,000

คาบริการไปรษณีย์ 85,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

33,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 7,000 39,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมติด
ตั้ง)

193,200 47,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,000

จัดซื้อโต๊ะประชุม 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น

11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อลําโพงไร้สาย 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถดับเพลิง 4,800,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อพร้อมติด
ตั้งกล้องวงจรปิด ภาย
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน (ราคารวมติด
ตั้ง)

74,200 314,400

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,000

จัดซื้อโต๊ะประชุม 20,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น

11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อลําโพงไร้สาย 8,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถดับเพลิง 4,800,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 32,000 32,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อพร้อมติด
ตั้งกล้องวงจรปิด ภาย
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะตําบลตะคร้ํา
เอน หมู 14

500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล 
อบต.ตะคร้ําเอน

150,000

โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง
สายคันคลอง หมูที่ 9

453,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวิทย์ หมูที่ 
5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางบุญชู หมูที่ 13

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถ อบต.ตะคร้ําเอน

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางและวางทอ
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสวน
สาธารณะตําบลตะคร้ํา
เอน หมู 14

500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาล 
อบต.ตะคร้ําเอน

150,000

โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง
สายคันคลอง หมูที่ 9

453,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายวิทย์ หมูที่ 
5

244,000 244,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางบุญชู หมูที่ 13

482,000 482,000

โครงการกอสร้างอาคาร
จอดรถ อบต.ตะคร้ําเอน

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางและวางทอ
ระบายน้ํา คสล.หมูที่ 1

499,000 499,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางสายสํานักคร้อ - 
บ้านสวน หมูที่ 12

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยประปา
บ้านตาพงษ์ หมูที่ 5

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต
.ตะคร้ําเอน

โครงการปรับปรุงลาน
จอดรถ ที่ทําการอบต
.ตะคร้ําเอน

โครงการกอสร้าง
ประปาทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
หมูที่ 13

โครงการเจาะบอบาดาล
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 13

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางสายสํานักคร้อ - 
บ้านสวน หมูที่ 12

459,000 459,000

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกพร้อมวางทอ
ระบายน้ํา ซอยประปา
บ้านตาพงษ์ หมูที่ 5

240,000 240,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต
.ตะคร้ําเอน

400,000 400,000

โครงการปรับปรุงลาน
จอดรถ ที่ทําการอบต
.ตะคร้ําเอน

200,000 200,000

โครงการกอสร้าง
ประปาทรงแชมเปญ 
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
หมูที่ 13

500,000 500,000

โครงการเจาะบอบาดาล
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 13

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,940,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกรรมการหมู
บ้านตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

5,000

อุดหนุนสํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาทาเรือ

รวม 28,426,701 22,208,600 5,230,000 8,811,200 1,565,000 5,000 1,603,000 305,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

2,940,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกรรมการหมู
บ้านตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

5,000

อุดหนุนสํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาญจนบุรี

250,000 250,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคสาขาทาเรือ

200,000 200,000

รวม 340,000 6,886,620 120,000 6,341,460 81,842,581
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