บ
ต/

นต บ ต

ท

น

ด ญ นบุ

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

88 .5 ซ - ถนน นุน-ด นต
ต/

ท

พืนท่
ป ช

ท

น

/ต บ ต

น

ด ญ นบุ 71130
50.27 ต

ด

13,938 น

ชาย

6,770 คน

หญิง

7,168 คน

โ

ต

้ ู ณ นท่ 23

ฎ

2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลต คร น
ภ ท่ ม

จง วด ญจนบรี

า ถล บปร มา
. . 2563
ทานปร ธาน ภา

ล มา ิ ภา

ารบริ าร วน าบล

รา น

. . 2563
1. ถาน าร ลั
1.1
. .2562
1.1.1

30

. .2562

64,759,970.11

1.1.2

22,925,061.35

1.1.3

23,344,718.54

1.1.4
18,000.00

1

1.1.5

0

1.2

0.00

0.00

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2562
1

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2562

75,611,304.89
ษ

2,067,562.71
68,570.90
309,331.54
0.00
็

็

391,160.45
0.00

ษ

34,351,965.29
38,422,714.00

2

4,249,800.00

3

59,602,057.85
26,634,759.00
15,101,851.98
8,018,006.57
6,672,390.00
ื

0.00
3,175,050.30

4
5

5,017,400.00
3,925,400.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2563
ารบริ าร วนตาบลต รา น
.ทาม า . าญ นบุรี
รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

1,825,269.85

2,120,200.00

2,467,164.00

68,030.90

294,400.00

1,694,500.00

248,293.60

200,000.00

100,000.00

36,865.15

85,000.00

240,000.00

2,178,459.50

2,699,600.00

4,501,664.00

มวดภาษี ัด รร

34,184,056.80

34,500,000.00

32,440,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34,184,056.80

34,500,000.00

32,440,000.00

มวด ิน ุด นุนทั่วไป

35,793,246.00

38,000,000.00

44,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,793,246.00

38,000,000.00

44,000,000.00

รวม

72,155,762.30

75,199,600.00

80,941,664.00

มวด าธรรม นียม าปรับ แล ใบ
นุญาต
มวดรายได้ า ทรัพย ิน
มวดรายได้ บ็ด ตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2563
ิ
2561

2562

2563

งบกลาง

23,551,701.20

27,617,316.00

30,013,417.00

งบบุคลากร

15,216,375.00

18,573,840.00

20,399,400.00

งบดา นินงาน

7,128,270.21

14,377,340.00

16,793,000.00

งบลงทุน

5,228,201.20

10,525,500.00

9,789,100.00

งบ งินอุดหนุน

3,951,000.00

3,940,000.00

3,945,000.00

55,075,547.61

75,033,996.00

80,939,917.00

55,075,547.61

75,033,996.00

80,939,917.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลตะคราเอน
อาเภอท่ามะ า จัง วัด าญจนบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลตะครา อน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

26,017,720

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

530,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

10,107,260

แผนงาน าธารณ ุข

2,651,340

แผนงาน ังคม ง คราะ

5,000

แผนงาน ค ะและชุมชน

3,490,180

แผนงาน ร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

440,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา

6,915,000

แผนงานการ กษตร

120,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

30,013,417
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

80,939,917

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

13,773,700

3,298,920

17,072,620

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,326,040

0

3,326,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

10,447,660

3,298,920

13,746,580

5,817,000

966,000

6,783,000

ค่าตอบแทน

1,762,000

50,000

1,812,000

ค่าใช้สอย

2,815,000

866,000

3,681,000

ค่าวัสดุ

910,000

50,000

960,000

ค่าสาธารณูปโภค

330,000

0

330,000

2,055,500

81,600

2,137,100

1,855,500

81,600

1,937,100

200,000

0

200,000

งบ งินอุดหนุน

25,000

0

25,000

เงินอุดหนุน

25,000

0

25,000

21,671,200

4,346,520

26,017,720

งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน้า : 1/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

งบดา นินงาน

530,000

530,000

ค่าใช้สอย

360,000

360,000

ค่าวัสดุ

170,000

170,000

530,000

530,000

รวม

หน้า : 2/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

611,280

1,587,320

2,198,600

611,280

1,587,320

2,198,600

425,000

3,478,660

3,903,660

55,000

0

55,000

290,000

1,418,660

1,708,660

80,000

1,915,000

1,995,000

0

145,000

145,000

0

400,000

400,000

0

400,000

400,000

งบ งินอุดหนุน

0

3,605,000

3,605,000

เงินอุดหนุน

0

3,605,000

3,605,000

1,036,280

9,070,980

10,107,260

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

หน้า : 3/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ

รวม

งบดา นินงาน

2,351,340

2,351,340

ค่าใช้สอย

1,370,000

1,370,000

ค่าวัสดุ

981,340

981,340

งบ งินอุดหนุน

300,000

300,000

เงินอุดหนุน

300,000

300,000

2,651,340

2,651,340

รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบ งินอุดหนุน

5,000

5,000

เงินอุดหนุน

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม

หน้า : 4/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,128,180

0

1,128,180

1,128,180

0

1,128,180

2,025,000

0

2,025,000

ค่าตอบแทน

200,000

0

200,000

ค่าใช้สอย

780,000

0

780,000

1,045,000

0

1,045,000

0

337,000

337,000

0

337,000

337,000

3,153,180

337,000

3,490,180

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

หน้า : 5/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

440,000

440,000

ค่าใช้สอย

440,000

440,000

รวม
440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

440,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

200,000

440,000

640,000

ค่าใช้สอย

100,000

440,000

540,000

ค่าวัสดุ

100,000

0

100,000

งบ งินอุดหนุน

0

10,000

10,000

เงินอุดหนุน

0

10,000

10,000

200,000

450,000

650,000

รวม

หน้า : 6/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

งบ
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

รวม

6,915,000

6,915,000

6,915,000

6,915,000

6,915,000

6,915,000

แผนงานการ กษตร
งาน

งบ

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้า
และป่าไม้

รวม

งบดา นินงาน

70,000

50,000

120,000

ค่าใช้สอย

50,000

50,000

100,000

ค่าวัสดุ

20,000

0

20,000

70,000

50,000

120,000

รวม

หน้า : 7/8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

30,013,417

30,013,417

30,013,417

30,013,417

30,013,417

30,013,417

หน้า : 8/8

嗜
O殉 中
lU」 τ影 ■創1■ ■OQ■ 0」 軍彫■■]lu」 ■彫田■IM別 .■ .2563

ou

oく nn■ ■■17■ ldっ 鶴n■ uanvnl■ ι

a.摯 ■
編彫n■

■.n■ (1'■ ■11

1∩ 8デ L毛 鶴nllattnQ■ 口く
くυ」1彫 脚1創 ヽ18芍 η8」 ■8910ぐ υ」ヽ彰脚1創

tuⅥ l彫 51%υ 旬旬昴anl虜 lUaLLa彫 0く 百nllυ 言明ηヽd■ ■醤ηUa W.輌 .2537
脚3mう η87馬 くmヽ 3留 o■liù｀り I1111寄 l∩ 臼∩11ょ
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
งค รบร ร วนต บลต คร น
ภ ท ม จง วด ญจนบุร

ปี 2559
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท้ งท่
ภ ษป้ ย
ร รฆ ตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยมโรงฆ ตว
ค ธรรม นยมโรงพ ตว
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตรบท ร ็บ ขน ่งปฏ ูล รื มูลฝ ย
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ

รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2561

0.00
1,482,069.60
105,876.18
80,707.00
10.00
1,668,662.78

0.00
1,807,263.01
81,116.65
82,051.00
0.00
1,970,430.66

0.00
1,624,669.00
97,103.85
103,327.00
170.00
1,825,269.85

18.00
0.00
2,405.60
21,369.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1,765.40
2,011.00
24,232.00
0.00
28,736.00
0.00

221.00
85.00
1,910.90
29,224.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21,144.00

22,710.00

25,450.00

ปี 2562
0.00
1,900,000.00
100,000.00
120,000.00
200.00
2,120,200.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
%
%
%
%
%

2,300,000.00
0.00
26,964.00
140,000.00
200.00
2,467,164.00

300.00 -100.00 %
100.00 -100.00 %
3,000.00
16.67 %
30,000.00
0.00 %
10,000.00 5,900.00 %
1,000.00
0.00 %
10,000.00
0.00 %
200,000.00 400.00 %

0.00
0.00
3,500.00
30,000.00
600,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000,000.00

30,000.00

100.00
-100.00
-73.04
16.67
0.00

ปี 2563

0.00 %

30,000.00
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ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

น้ : 2/3

ปี 2559
4,998.00
49,934.60

รายรับจริง
ปี 2560
2,000.00
81,454.40

ประมาณการ
ปี 2562
ยอดต่าง (%)
10,000.00 100.00 %
294,400.00

ปี 2561
11,140.00
68,030.90

197,655.43
197,655.43

203,616.26
203,616.26

248,293.60
248,293.60

200,000.00
200,000.00

-50.00 %

100,000.00
100,000.00

38,000.00
55,626.31
93,626.31

81,000.00
35,959.40
116,959.40

0.00
36,865.15
36,865.15

45,000.00
40,000.00
85,000.00

344.44 %
0.00 %

200,000.00
40,000.00
240,000.00

0.00
9,645,699.11
5,873,279.36
146,652.40
2,839,728.10
6,108,278.55
0.00
203,194.64

0.00
10,352,460.72
5,831,781.14
261,236.74
2,870,318.26
6,917,129.27
177,241.64
97,142.47

0.00
12,302,153.13
6,409,142.50
72,360.75
0.00
11,134,262.33
32,159.14
186,889.95

0.00
12,000,000.00
6,000,000.00
150,000.00
0.00
12,000,000.00
150,000.00
200,000.00

4,241,561.00

2,953,553.00

4,047,089.00

4,000,000.00

29,058,393.16

29,460,863.24

34,184,056.80

34,500,000.00

100.00
-8.33
0.00
66.67
0.00
-8.33
0.00
0.00

ปี 2563
20,000.00
1,694,500.00

%
%
%
%
%
%
%
%

840,000.00
11,000,000.00
6,000,000.00
250,000.00
0.00
11,000,000.00
150,000.00
200,000.00

-25.00 %

3,000,000.00
32,440,000.00
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รายรับจริง
ปี 2560

ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบ ปท.ท่ม รบร รจด รท่ด
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2562

ปี 2563

0.00

-13,466,000.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

15,630,038.00

35,025,188.00

35,793,246.00

38,000,000.00

15.79 %

44,000,000.00

15,630,038.00
46,698,310.28

21,559,188.00
53,392,511.96

35,793,246.00
72,155,762.30

38,000,000.00
75,199,600.00

44,000,000.00
80,941,664.00

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10:22
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2563
งค ารบริ าร วนตาบลต ครา น
.ทาม า จ. าญจนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,941,664 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง

รวม

2,467,164 บาท

จานวน

2,300,000 บาท

จานวน

26,964 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

200 บาท

รวม

1,694,500 บาท

จานวน

3,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ป็นภาษีใ ม
ภาษีบารุงท้ งที่
ปร มาณ ารลู นีคงค้างชาร
ภาษีป้าย
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาจัด ็บได้
มา ขึน
า ร ารฆา ัตว
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
คาธรรม นียม ี่ยว ับใบ นุญาต ารขาย ุรา
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาจัด ็บได้
มา ขึน
คาธรรม นียม ี่ยว ับ ารควบคุม าคาร
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
คาธรรม นียม ื่น ๆ
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาจัด ็บได้
มา ขึน
คาปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มาย าธารณ ุข
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
คาปรับ ารผิด ัญญา
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
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คาใบ นุญาตรับทา าร ็บ ขน ิ่งปฏิ ูล รื มูลฝ ย

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาจัด ็บได้
มา ขึน
คาใบ นุญาตปร
ุขภาพ

บ ารค้า า รับ ิจ ารที่ ป็น ันตรายต

ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
คาใบ นุญาต ี่ยว ับ ารควบคุม าคาร
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาจัด ็บได้
มา ขึน
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
ปร มาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา นื่ งจา ได้รับด บียน้ ย วา
ปที่ผานมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ขายแบบแปลนได้มา
ขึน
รายได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีแล คาธรรม นียมรถยนต

รวม

32,440,000 บาท

จานวน

840,000 บาท

จานวน

11,000,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

ปร มาณ ารรายรับที่ตังขึนใ ม นื่ งจา ปที่แล้วไมได้ตังไว้
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน
ปร มาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาได้รับจัด รร
น้ ยลง
ภาษีมูลคา พิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
ภาษีธุร ิจ ฉพา
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาได้รับจัด รร
ภาษีมา วาปร มาณ าร
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ภาษี รรพ ามิต

จานวน

11,000,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

ปร มาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาได้รับจัด รร
น้ ยลง
คาภาค ลวงแร
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
คาภาค ลวงปิโตร ลียม
ปร มาณ ารไว้ ทา ับปที่ผานมา
คาธรรม นียมจดท บียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน
ปร มาณ ารไว้ต่า วาปที่ผานมา นื่ งจา ปที่ผานมาได้รับจัด รร
น้ ยลง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งิน ุด นุนทั่วไป า รับดา นิน ารตาม านาจ น้าที่แล ภาร ิจ
ถายโ น ลื ทา
ปร มาณ ารไว้ ูง วาปที่ผานมา นื่ งจา มีภาร ิจ พิ่มขึน คาดวา
จ ได้รับ ารจัด รรงบปร มาณ พิ่มตามรายงานจานวนที่แจ้ง พื่
ข รับ ารจัด รร

รวม

44,000,000 บาท

จานวน

44,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริ าร วนตาบลตะคร้าเอน
อาเภอทามะกา จัง วัดกาญจนบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

471,240.00

514,080.00

514,080.00

514,080.00

3.5 %

532,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

38,610.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

8.26 %

45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

38,610.00

42,120.00

42,120.00

42,120.00

8.26 %

45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

79,200.00

86,400.00

86,400.00

86,400.00

5 %

90,720

2,362,800.00

2,577,600.00

2,577,600.00

2,577,600.00

1.34 %

2,612,040

2,990,460.00

3,262,320.00

3,262,320.00

3,262,320.00

3,175,955.00

3,577,074.84

3,753,900.00

5,035,000.00

13.58 %

5,719,000

81,000.00

90,000.00

90,000.00

276,000.00

0 %

276,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,326,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
คาจ้างลกจ้างประจา

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

281,440.00

324,760.00

343,320.00

381,000.00

2.87 %

391,920

10,955.00

1,550.00

0.00

0.00

0 %

0

2,073,850.00

2,555,150.00

2,605,690.00

3,200,000.00

15.29 %

3,689,280

329,710.00

366,880.00

322,220.00

330,000.00

12.56 %

371,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,952,910.00

6,915,414.84

7,115,130.00

9,222,000.00

10,447,660

รวมงบบุคลากร

8,943,370.00

10,177,734.84

10,377,450.00

12,484,320.00

13,773,700

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

100,000.00

1,400 %

1,500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

66,000.00

69,000.00

42,000.00

123,000.00

7.32 %

132,000

124,475.00

117,830.00

97,220.00

130,000.00

-23.08 %

100,000

190,475.00

186,830.00

139,220.00

383,000.00

146,493.00

115,511.30

93,680.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

1,762,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)
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คา ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้นทะเบียน
ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าฯ

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

คา ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้นทะเบียน
ัตวตามโครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษ ุนัขบ้าฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

7,000.00

7,000.00

10,250.00

80,000.00

-25 %

60,000

201,995.52

0.00

0.00

219,000.00

265.3 %

800,000

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0 %

0

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

549,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ

0.00

599,516.10

710,709.68

1,010,000.00

6.93 %

1,080,000

คาใช้จายในการซอมแซมแทนพระบรมฉายา
ลักษณ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

คาใช้จายในการดาเนินคดี

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาใช้จายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาจ้างจัดพิมพปฏิทินเผยแพรข้อมล
คาจ้างจัดพิมพปฏิทินเผยแพรข้อมล อบต.
คาจ้างแรงงานตาม พรบ. แรงงานฯ
จานวน
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คาใช้จายในการ ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

0.00

0.00

19,000.00

25,000.00

0 %

25,000

โครงการตะคร้าเอนรวมใจถวายความอาลัย
แดพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าราชภมิ
พลอดุลยเดช

0.00

119,580.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตพนักงาน

0.00

0.00

0.00

46,000.00

-100 %

0

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการปลกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระ
เกียรติพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลยเดช ตามรายละเอียดของโครงการ

0.00

137,755.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐดอกรัศมี
จันทนเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิ
พลอดุลยเดช ตามรายละเอียดของโครงการ

0.00

142,300.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

0.00

0.00

0.00

40,000.00

25 %

50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผ้บริ าร
พนักงาน วนตาบล มาชิก ภาฯ ผ้นาชุมชน
ผ้นากลุมอาขีพ อื่นๆ

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผ้บริ าร
พนักงาน วนตาบล มาชิก ภาฯ ผ้นาชุมชน
ผ้นากลุมอาชีพ อื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมวินัย การรักษาวินัยและ
ความโปรงใ ในการทางาน

0.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้แกคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผ้ปฏิบัติงานด้าน
พั ดุ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการ
ื่อ ารและการทางานเป็นทีม

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างเ ริม ุขภาวะและ ุขภาพแก
พนักงาน วนท้องถิ่น

0.00

0.00

33,425.00

20,500.00

46.34 %

30,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. มเด็จ
พระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

0.00

0.00

68,670.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริม ร้างความร้ใ ้กับพนักงาน
วนตาบล ลกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

0.00

0.00

23,370.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับกฎ มาย
การเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่นและผ้บริ าร
ท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

23,000.00

-100 %

0
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โครงการอบรมใ ้ความร้เกี่ยวกับกฏ มาย
การเลือกตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่นและผ้บริ าร
ท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,000

ประเภทคาใช้จายในการดาเนินโครงการฝึก
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน วนท้องถิ่นในระบบจาแนก
ตาแ นงเป็นประเภทตามลักษณะงาน

0.00

42,675.00

0.00

0.00

0 %

0

ประเภทคาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาศุักย
ภาพผ้บริ าร พนักงาน วนตาบล มาชิก
ภาฯ ผ้นาชุมชน ผ้นากลุมอาชีพอื่น ๆ

0.00

572,410.00

0.00

0.00

0 %

0

ประเภทคาใช้จายในการ ารวจความพึงพอ
ใจของประชาชน

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่น ๆ

0.00

334,250.21

133,597.24

0.00

0 %

0

244,138.56

151,419.26

206,113.43

360,000.00

-16.67 %

300,000

1,266,627.08

2,226,416.87

1,418,815.35

2,220,500.00

82,015.50

93,763.00

48,525.00

80,000.00

-12.5 %

70,000

0.00

33,989.25

17,087.90

30,000.00

-33.33 %

20,000

46,031.00

19,794.50

5,282.00

90,000.00

11.11 %

100,000

0.00

27,745.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

2,815,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุกอ ร้าง
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วั ดุยานพา นะและขน ง

135,824.40

22,042.00

69,561.77

170,000.00

-11.76 %

150,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

351,445.05

355,940.74

414,858.33

465,000.00

-13.98 %

400,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

42,717.00

18,285.00

40,504.00

40,000.00

0 %

40,000

0.00

0.00

0.00

10,800.00

-7.41 %

10,000

32,202.00

67,061.00

30,287.00

54,400.00

10.29 %

60,000

690,234.95

638,620.49

626,106.00

1,000,200.00

136,193.00

156,230.81

175,767.61

184,000.00

8.7 %

200,000

คาบริการโทรศัพท

8,471.02

122,141.32

135,590.50

136,000.00

-11.76 %

120,000

คาบริการไปรษณีย

15,393.00

20,587.00

8,709.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

99,493.95

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

259,550.97

298,959.13

320,067.11

335,000.00

330,000

รวมงบดาเนินงาน

2,406,888.00

3,350,826.49

2,504,208.46

3,938,700.00

5,817,000

0.00

0.00

0.00

120,000.00

วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุ ารวจ
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

910,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งชนิดนวม

-100 %

0
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คาจัดซื้อเก้าอี้ านักงานชนิดพนักพิงกลางมี
ล้อเลื่อน

0.00

0.00

0.00

54,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน า รับผ้บริ ารชนิด
พนักพิง งมีล้อเลื่อน

0.00

0.00

0.00

56,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องดดฝุ่นชนิดฟอกอากาศได้

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน

0.00

31,565.00

0.00

0.00

0 %

0

428,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

41,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะทางาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

12,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะ มบชา น้า 10 นิ้ว ชนิดโต๊ะ
ม 7 ตัว จานวน 1 ชุด ตามแบบที่ อบ
ต.กา นด

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อโทรศัพทไร้ ายระบบดิจิตอล

0.00

0.00

0.00

35,000.00

-100 %

0

คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งเพดาน
้องโถงชััน 2 ของอาคาร านักงาน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

0.00

0.00

0.00

58,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,288,000

คาจัดซื้อรถ ามล้อเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อต้เลื่อนเอนกประ งค
คาจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ านักงาน

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10

น้า : 9/56

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560
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ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว

0.00

0.00

0.00

10,200.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

47,500

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อกล้องถายรป

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0 %

70,000

คาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องเ ียง ้องประชุม
ภา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

คาจัดซื้อเครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง

0.00

0.00

0.00

47,500.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะกลมเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

298,512.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

3,745.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
คาเครื่องตัดกระแ ไฟฟ้า
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจ้าเ มาติดตั้งผ้ามาน
ครุภัณฑโรงงาน
คาจัดซื้อ วานไฟฟ้าชนิดแบตเตอรี่พร้อม
ดอก วาน จานวน 1 ตัว ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑที่ อบต.กา นด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
านักงาน

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล านักงานแบบที่ 2

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับ านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

8,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดอิ๊งเจท

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

8,600.00

-100 %

0

11,600.00

5,800.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค
(Smart Card Reader)

0.00

0.00

0.00

3,500.00

-100 %

0

คาใช้จายในการติดตั้งโปรแกรมอีออฟฟิศ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

165,150.00

109,620.80

84,701.20

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-50 %

100,000

1,002,662.00

206,730.80

84,701.20

1,119,100.00

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดอิ้งคเจ็ท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ(Ink Tank Printer)
คาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อเต๊นทผ้าใบ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

1,855,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
คาใช้จายในการปรับปรุง ้องน้า านักงาน
อบต. และ ้องน้าด้านลาง

0.00

61,840.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุง ้องน้า านักงาน อบต
.และ ้องน้าด้านลาง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการตกแตงภายในอาคาร านักงานอบต
.

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

โครงการปรับปรุงอาคารโถง น้า ้องประชุม
ภา อบต.ชั้น 2

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

61,840.00

0.00

170,000.00

200,000

รวมงบลงทุน

1,002,662.00

268,570.80

84,701.20

1,289,100.00

2,055,500

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

25,000.00

0 %

25,000

0.00

18,935.25

25,000.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

25,000.00

43,935.25

25,000.00

25,000.00

25,000

รวมงบเงินอุดหนุน

25,000.00

43,935.25

25,000.00

25,000.00

25,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

12,377,920.00

13,841,067.38

12,991,359.66

17,737,120.00

1,258,711.66

1,419,660.00

1,500,600.00

2,100,000.00

19.65 %

2,512,680

50,500.00

60,000.00

60,000.00

78,000.00

0 %

78,000

365,750.00

590,152.00

614,880.00

650,000.00

6.36 %

691,320

62,865.00

62,160.00

51,545.00

34,000.00

-50.24 %

16,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,737,826.66

2,131,972.00

2,227,025.00

2,862,000.00

3,298,920

รวมงบบุคลากร

1,737,826.66

2,131,972.00

2,227,025.00

2,862,000.00

3,298,920

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

1,450.00

7,070.00

9,900.00

20,000.00

50 %

30,000

1,450.00

7,070.00

9,900.00

60,000.00

0.00

0.00

8,914.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

33.33 %

40,000

รวมงานบริหารทั่วไป

ยอดต่าง (%)

ปี 2563
21,671,200

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

50,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

216,000

คาใช้จายในการจัดทาแผนที่ภาษี

41,400.00

53,419.35

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

56,430.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ย
เลี้ยง

0.00

57,796.00

31,450.00

60,000.00

0 %

60,000

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน ระยะที่ 3

0.00

0.00

0.00

500,000.00

-100 %

0

โครงการจ้าง ารวจภาค นามเกี่ยวกับที่ดิน
และ ิ่งปลก ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

12,800.00

7,200.00

4,850.00

30,000.00

66.67 %

50,000

110,630.00

118,415.35

45,214.00

620,000.00

38,374.00

19,111.00

25,910.00

30,000.00

0 %

30,000

2,370.00

8,440.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

40,744.00

27,551.00

25,910.00

60,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

152,824.00

153,036.35

81,024.00

740,000.00

966,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

866,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถจักรยานยนต

38,000.00

0.00

0.00

0.00

100 %

81,600

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอร NOTE BOOK า รับ
งานประมวลผล

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล านักงาน แบบที่ 2

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดฉีด มึก

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิด ัวเข็ม

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

5,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0 %

0

121,100.00

64,800.00

22,000.00

0.00

ครุภัณฑ ารวจ
จัดซื้อเครื่องวัดขนาดพื้นที่ด้วย ัญญาณดาว
เทียมชนิดพกพา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผลแลลที่ 1 จอขนาดไมน้อยกวา 19
นิ้ว ตามมาตรฐานครุภัณฑที่กระทรวง
เทคโนโลยี าร นเทศและการ ื่อ ารกา นด

จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า
จัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร
รวมค่าครุภัณฑ์

81,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงบลงทุน

121,100.00

64,800.00

22,000.00

0.00

81,600

รวมงานบริหารงานคลัง

2,011,750.66

2,349,808.35

2,330,049.00

3,602,000.00

4,346,520

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

14,389,670.66

16,190,875.73

15,321,408.66

21,339,120.00

26,017,720

0.00

0.00

25,000.00

0.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมใ ้
ความร้ประชาชน

54,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

31,200.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการฝึกเพิ่มพนความร้ อปพร.

8,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-33.33 %

40,000

โครงการตรวจ อบระบบความปลอดภัยใน
อาคาร ถานที่ราชการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
เทศกาล

0.00

0.00

38,970.00

60,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกทบทวน อปพร.

0.00

0.00

8,400.00

60,000.00

-66.67 %

20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนความร้ อปพร.

0.00

0.00

5,200.00

270,000.00

0 %

270,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้ประชาชน

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคประชา ัมพันธเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญ ายาเ พติด

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-75 %

10,000

โครงการอบรมความร้ขับขี่ปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความร้เด็กในโรงเรียน รือ
ประชาชนเกี่ยวกับภัยตางๆ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

63,300.00

31,200.00

52,570.00

640,000.00

คาใช้จายในการฝึกทบทวน อปพร.

360,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0 %

150,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

280,000.00

-100 %

0

วั ดุอื่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

450,000.00

170,000

รวมงบดาเนินงาน

63,300.00

31,200.00

52,570.00

1,090,000.00

530,000

65,912.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดจ้าง ร้างเ า ง ัญญาณวิทยุ

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุ ชนิดติดรถยนต 10
วัตต

0.00

0.00

0.00

24,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุ ชนิดประจาที่ 10
วัตต

0.00

0.00

0.00

28,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทยุระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

13,980.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

75,000.00

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อต้ทาน้าร้อนและน้าเย็น
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
คาจัดซื้อชุดผจญเพลิง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

79,892.00

0.00

0.00

227,000.00

0

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

118,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

149,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

27,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน
โครงการถมดินด้าน ลังอาคารป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
คาใช้จายในการเทพื้น ค ล. น้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทา าธารณภัย
คาปรับปรุงตอเติมอาคารป้องกันและบรรเทา
าธารณภัย
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. พร้อม
ฝาตะแกรงเ ล็ก น้าอาคารป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัยโดยทารางน้า ค ล.รปตัว
U
โครงการเทพื้น น้าอาคารป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงพ้นชั้นบนอาคารป้องกัน
และบรรเทา าธารณภัย โดยปกระเบื้อชั่น 2

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10

น้า : 19/56

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา
าธารณภัยโดยกั้น ้องกระจก

90,500.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

584,300.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

664,192.00

0.00

0.00

227,000.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

727,492.00

31,200.00

52,570.00

1,317,000.00

530,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

727,492.00

31,200.00

77,570.00

1,317,000.00

530,000

เงินเดือนพนักงาน

314,226.77

330,060.00

316,910.00

383,000.00

1.64 %

389,280

เงินประจาตาแ นง

38,500.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

180,000

221,670.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

574,396.77

372,060.00

358,910.00

425,000.00

611,280

รวมงบบุคลากร

574,396.77

372,060.00

358,910.00

425,000.00

611,280

0.00

0.00

0.00

45,000.00

0 %

0

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

45,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

4,540.00

3,740.00

6,370.00

10,000.00

4,540.00

3,740.00

6,370.00

55,000.00

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

400 %

50,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ภาเด็ก

0.00

0.00

0.00

50,000.00

300 %

200,000

0.00

6,500.00

0.00

0.00

100 %

10,000

109,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

2.คาจ้างเ มาประกอบอา ารกลางวัน
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

168,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3.คาจ้างเ มาประกอบอา ารกลางวัน
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กวัด านักคร้อ

445,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าตอบแทน

0 %

ปี 2563
10,000
55,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
1.คาจ้างเ มาประกอบอา ารกลางวัน
า รับศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า ลัง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

4.คาจ้างเ มาทาความ ะอาดศุนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก้า ลัง

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

5.คาจ้างเ มาทาความ ะอาดและดแลรักษา
พื้นที่โดยรอบศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

27,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

6.คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

18,670.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

8.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

88,714.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

9.คาใช้จายในการพัฒนาครผ้ดแลเด็กและผ้
ดแลเด็กของศนยเด็กเล็ก

74,226.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน

23,500.00

0.00

0.00

45,000.00

-100 %

0

โครงการจัดตั้ง ภาเด็กและเยาวชน

0.00

7,773.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ ภาเด็กและเยาวชน

0.00

0.00

302,860.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่น ๆ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

7,410.00

0.00

1,551.50

20,000.00

0 %

20,000

1,051,920.00

14,273.00

304,411.50

165,000.00

3,300.00

25,735.00

0.00

50,000.00

-20 %

40,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาอา ารเ ริม (นม)

1,298,263.98

0.00

0.00

0.00

0 %

0

260.00

375.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

290,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10

น้า : 22/56

รายจ่ายจริง
ปี 2559
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

23,618.00

27,990.00

19,187.00

50,000.00

-40 %

30,000

1,939,692.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3,305,133.98

54,100.00

19,187.00

110,000.00

คาไฟฟ้า

32,598.90

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

22,953.56

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

55,552.46

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

4,417,146.44

72,113.00

329,968.50

330,000.00

425,000

จัดซื้อโต๊ะทางานศนยเก้า ลัง

16,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางานศนยบ้านบึง

16,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางานศนย านักคร้อ

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดทาโต๊ะอา ารพร้อมเก้าอี้ า รับเด็ก
เล็ก 5 ชุด ๆ ละ 8 ที่

22,340.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดซื่อต้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จานวน 1
เครื่อง

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

จัดทาโต๊ะอา ารศนยเก้า ลัง

32,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

80,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
จัดทาโต๊ะอา ารศนยบ้านบึง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

64,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร ชนิด LED ี

0.00

17,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟ

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0 %

0

213,040.00

22,800.00

0.00

0.00

คาถมดินปรับพื้นที่รอบศนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึงวิทยา

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการถมดิน ลังอาคารศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึง

128,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง ้องน้าครศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบึง จานวน 1 ลัง

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างอาคารโรงอา าร า รับ
ศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบีง

249,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

199,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

765,000.00

0.00

0.00

0.00

จัดทาโต๊ะอา ารศนย านักคร้อ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาถมดิน

อาคารตาง ๆ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศนยเด็กเล็กบ้านบึง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงบลงทุน

978,040.00

22,800.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

5,969,583.21

466,973.00

688,878.50

755,000.00

1,036,280

เงินเดือนพนักงาน

0.00

631,108.34

497,530.00

799,000.00

-3.98 %

767,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

711,189.03

720,760.00

864,000.00

-10.81 %

770,600

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

65,663.22

60,840.00

58,520.00

-15.41 %

49,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

1,407,960.59

1,279,130.00

1,721,520.00

1,587,320

รวมงบบุคลากร

0.00

1,407,960.59

1,279,130.00

1,721,520.00

1,587,320

0.00

15,900.00

9,000.00

20,000.00

0.00

15,900.00

9,000.00

20,000.00

0.00

18,336.30

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

300 %

120,000

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดย
รอบศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า ลัง

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0 %

108,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

-100 %

0
0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดย
รอบศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0 %

108,000

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดย
รอบศนยพัฒนาเด็กเล็กวัด านักคร้อ

0.00

0.00

0.00

108,000.00

0 %

108,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

0.00

28,900.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

คาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดและดแลรักษา
พื้นที่โดยรอบศนยเด็กเล็กบ้านบึง

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดและดแลรักษา
พื้นที่โดยรอบศนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดศนยเด็กเล็กบ้าน
เก้า ลัง

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจ้างเ มาทาความ ะอาดศนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก้า ลัง

0.00

0.00

108,000.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่น ๆ
"โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา"

0.00

0.00

893,100.00

916,200.00

-11.96 %

806,660

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ "โครงการ
นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา"

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

826,350.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

15,729.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

0.00

1,089,586.30

1,124,829.00

1,340,200.00

วั ดุ านักงาน

0.00

22,395.00

0.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0.00

16,822.00

33,823.00

70,000.00

-57.14 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

0.00

1,320,523.92

1,360,819.30

1,900,000.00

-5.26 %

1,800,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-66.67 %

5,000

วั ดุการเกษตร

0.00

1,350.00

6,956.00

5,000.00

100 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

2,870.00

5,520.00

0.00

100 %

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0.00

29,410.00

3,360.00

30,000.00

0 %

30,000

44,631.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

44,631.00

1,393,370.92

1,410,478.30

2,050,000.00

คาไฟฟ้า

0.00

36,546.93

39,951.24

90,000.00

11.11 %

100,000

คาบริการไปรษณีย

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0.00

23,935.56

23,507.90

40,000.00

0 %

40,000

0.00

60,482.49

63,459.14

135,000.00

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,418,660

ค่าวัสดุ

วั ดุการศึกษา
รวมค่าวัสดุ

1,915,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าสาธารณูปโภค

145,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
รวมงบดาเนินงาน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

44,631.00

2,559,339.71

2,607,766.44

3,545,200.00

3,478,660

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้า ลัง

0.00

0.00

0.00

120,600.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งศนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

0.00

0.00

0.00

64,800.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งศนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด านักคร้อ

0.00

0.00

0.00

194,400.00

-100 %

0

คาจัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี แบบSmart TV

0.00

0.00

0.00

61,200.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องเลนปีนป่าย 6 แบบ

0.00

0.00

0.00

170,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อชุดเครื่องเลนปีนป่าย พร้อม วงยาง

0.00

0.00

0.00

93,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อชุดปีนป่าย 6 แบบ

0.00

0.00

0.00

170,000.00

-100 %

0

0.00

23,700.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

23,700.00

0.00

874,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรแบบฉีด มึก
รวมค่าครุภัณฑ์

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อมการกอ
ร้าง รือภาย ลังการกอ ร้าง
คาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศนย
เด็กเล็กบ้านเก้า ลัง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

คาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศนย
เด็กเล็กบ้านบึง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

คาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศนย
เด็กเล็กวัด านักคร้อ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

คาปรับปรุงศนยเด็กเล็กบ้านเก้า ลัง

0.00

0.00

0.00

36,000.00

455.56 %

200,000

คาปรับปรุงศนยเด็กเล็กบ้านบึง

0.00

0.00

0.00

85,000.00

17.65 %

100,000

คาปรับปรุงศนยเด็กเล็กวัด านักคร้อ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

233.33 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

301,000.00

400,000

รวมงบลงทุน

0.00

23,700.00

0.00

1,175,000.00

400,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

3,494,000.00

3,602,000.00

3,896,000.00

0.00

0 %

0

อุด นุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อ งเ ริมใ ้ประชาชนมี
ุขภาพที่ดีจัง วัดกาญจนบุรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

อุด นุนโครงการอา ารกลางวัน

0.00

0.00

0.00

3,600,000.00

0 %

3,600,000

รวมเงินอุดหนุน

3,494,000.00

3,602,000.00

3,896,000.00

3,600,000.00

3,605,000

รวมงบเงินอุดหนุน

3,494,000.00

3,602,000.00

3,896,000.00

3,600,000.00

3,605,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,538,631.00

7,593,000.30

7,782,896.44

10,041,720.00

9,070,980

รวมแผนงานการศึกษา

9,508,214.21

8,059,973.30

8,471,774.94

10,796,720.00

10,107,260

0.00

0.00

0.00

400,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการกาจัดขยะมลฝอย

150 %

1,000,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
. คาใช้จายในการดาเนินการรณรงคป้องกัน
รือควบคุมโรคระบาด

9,975.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดทาซุ้มประชา ัมพันธและจุดรวบ
รวมขยะทุก มบ้าน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

210,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการรณรงคป้องกัน รือควบคุมโรคระ
บาด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคและ งเ ริมการลดปริมาณ
ขยะ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการรณรงคและ งเ ริมการลดปริมาณ
ขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกาจัด
ขยะอยางถกวิธี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการรรณรงคป้องกัน รือควบคุมโรคระ
บาด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. มเด็จพระเจ้าลกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0.00

0.00

0.00

85,000.00

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย พลเอก ญิง พลเรือเอก ญิง
พลอากาศเอก ญิง มเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ อัครราชกุัมารี กรมพระ
ศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

65,000

โครงการใ ้ความร้กับเยาวชนในการป้องกัน
โรคเอด

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการใ ้ความร้กับเยาวชนในการป้องกัน
โรคเอด และท้องกอนวัยเรียน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

9,975.00

0.00

0.00

580,000.00

วั ดุ านักงาน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

575,000.00

421,800.00

156,000.00

541,340.00

73.89 %

941,340

รวมค่าวัสดุ

575,000.00

421,800.00

156,000.00

611,340.00

981,340

รวมงบดาเนินงาน

584,975.00

421,800.00

156,000.00

1,191,340.00

2,351,340

1,370,000

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร า รับเก็บ
คาขยะมลฝอย

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพนยุงแบบละอองฝอย

0.00

0.00

0.00

95,000.00

-100 %

0

คาจัดทาโครงป้ายประชา ัมพันธและป้องกัน
ขยะอันตราย

0.00

0.00

0.00

172,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

20,000.00

0.00

267,500.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

20,000.00

0.00

267,500.00

0

อุด นุนคณะกรรมการ มบ้าน ตามโครงการ
พระราชดาริด้าน าธารณ ุข

0.00

0.00

0.00

300,000.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

584,975.00

441,800.00

156,000.00

1,758,840.00

2,651,340

รวมแผนงานสาธารณสุข

584,975.00

441,800.00

156,000.00

1,758,840.00

2,651,340

ครุภัณฑอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
0 %

300,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0

0.00

0.00

0.00

300,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0

เงินอุด นุน วนราชการ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างและปรับปรุงบ้านใ ้กับผ้
ยากไร้

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อุด นุนเ ลากาชาดจัง วัดกาญจนบุรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

0.00

300,000.00

5,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

5,000.00

5,000.00

5,000.00

305,000.00

5,000

เงินเดือนพนักงาน

778,520.00

872,520.00

913,860.00

1,050,000.00

1.73 %

1,068,180

เงินประจาตาแ นง

50,500.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

829,020.00

932,520.00

973,860.00

1,110,000.00

1,128,180

รวมงบบุคลากร

829,020.00

932,520.00

973,860.00

1,110,000.00

1,128,180

0.00

0.00

0.00

160,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0 %

160,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

6,830.00

11,480.00

13,600.00

30,000.00

6,830.00

11,480.00

13,600.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

คาจัดทาป้ายประชา ัมพันธ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

คาจ้างเ มาวิศวกรในการออกแบบและ
รับรองแบบกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

350,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

18,806.56

55,000.00

-27.27 %

40,000

โครงการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรมจราจร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่น

0.00

44,986.56

0.00

0.00

0 %

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย มวดอื่น ๆ

19,006.56

0.00

0.00

0.00

0 %

0

350.00

3,745.00

1,389.30

35,000.00

42.86 %

50,000

19,356.56

48,731.56

20,195.86

130,000.00

รวมค่าตอบแทน

33.33 %

ปี 2563
40,000
200,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

780,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

8,395.00

15,000.00

9,902.00

20,000.00

0 %

20,000

532,032.49

274,002.39

449,939.95

950,000.00

0 %

950,000

วั ดุกอ ร้าง

36,280.00

29,600.20

28,000.00

100,000.00

-50 %

50,000

วั ดุคอมพิวเตอร

11,600.00

9,000.00

4,695.00

25,000.00

0 %

25,000

147,000.00

199,000.00

324,000.00

200,000.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

735,307.49

526,602.59

816,536.95

1,295,000.00

1,045,000

รวมงบดาเนินงาน

761,494.05

586,814.15

850,332.81

1,615,000.00

2,025,000

0.00

0.00

0.00

300,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,590,514.05

1,519,334.15

1,824,192.81

3,025,000.00

3,153,180

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุอื่น

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
คาจ้างเ มาวิศวกรประเภท ามัญวิศวกรใน
การออกแบบและรับรองแบบกอ ร้าง

งานไฟฟ้าถนน

-100 %

0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครงการกอ ร้างถนน ค ล. และซอมแซม
ทอระบายน้า ายเลียบคลองชลประทาน
มที่ 6

387,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. และวางทอ
ค ล. ายบ้านป้าทัด มที่ 5

291,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายทุงนาฝั่ง
ตะวันออก มที่ 9

455,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านดาบ
วรรค มที่ 15

451,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาง
ราตรี มที่ 2

323,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาง
อุษา มที่ 8

215,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านนาย
ุวรรณ มที่ 2

54,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านป้าแต๋ว
มที่ 2 บ้าน านักคร้อ

54,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านป้าแอ้
มที่ 6

287,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านผ้ชวย
มศักดิ์ มที่ 4

331,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านผ้ใ ญ
มที่ 12

203,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายบ้านลุง
เ ลือบ มที่ 8

119,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ค ล. ายมินิมารท
มที่ 1

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยประปา มบ้าน มที่ 16

0.00

0.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยปัมน้ามัน น้าโรงเรียน มที่ 14

0.00

498,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยเพิ่มทวี มที่ 4

0.00

498,000.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายต้นทอง-คลองชลประทาน มที่ 8

0.00

0.00

382,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านคุณพิมพา มที่ 9

0.00

0.00

107,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านคุณอุ๊ มที่ 13

0.00

0.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านทรัพยเมืองทอง มที่ 15

0.00

0.00

358,000.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10

น้า : 39/56

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาย นอง มที่ 1

0.00

0.00

281,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายอ๊อด มที่ 9

0.00

0.00

260,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายอานวย มที่ 2

0.00

0.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายอานาจ มที่ 7

0.00

0.00

382,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านป้ามาลี มที่ 5

0.00

358,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านป้าเย็น มที่ 5

0.00

178,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านผ้ใ ญวันชัย มที่ 3

0.00

492,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านผ้ใ ญแ ลม มที่ 14

0.00

0.00

239,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้าน มอนึก มที่ 14

0.00

0.00

119,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายภายใน มบ้าน มที่ 12

0.00

0.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลองทา ารบางปลา มที่ 3

0.00

0.00

406,000.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลองทา ารบางปลา มที่ 6

0.00

498,000.00

358,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย มบ้านทรัพยเมืองทอง มที่ 15

0.00

478,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย 4 เชื่อมตาบลพระแทน มที่ 9

0.00

0.00

0.00

306,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านชาตรี - ประปา มที่ 16

0.00

0.00

0.00

204,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายชลอ มที่ 9

0.00

0.00

0.00

108,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายซั้น มที่ 1

0.00

0.00

0.00

132,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายเมือง มที่ 14

0.00

0.00

0.00

384,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาย มใจ มที่ 2

0.00

0.00

0.00

261,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาย ุชิน มที่ 1

0.00

0.00

0.00

81,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านผ้ใ ญกวย มที่ 1

0.00

0.00

0.00

180,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านผ้ใ ญชีพ มที่ 13

0.00

0.00

0.00

384,000.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านผ้ใ ญ มศักดิ์ มที่ 12

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านลุง ิง มที่ 2

0.00

0.00

0.00

126,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายภายใน มบ้าน มที่ 12

0.00

0.00

0.00

144,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายภายใน มบ้านทรัพยเมืองทอง มที่ 15

0.00

0.00

0.00

384,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายภายใน มบ้านพฤกษา มที่ 16

0.00

0.00

0.00

192,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลอง - แทงคน้าประปา มที่ 3

0.00

0.00

0.00

480,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลอง 2R2L มที่ 8

0.00

0.00

0.00

396,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลองทา าร - ตะคร้าเอนฝั่งขวา
มที่ 6

0.00

0.00

0.00

399,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลองทา าร - บางปลาฝั่งขวา ม
ที่ 5

0.00

0.00

0.00

396,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลอง ามซ้ายซอย 5 มที่ 10

0.00

0.00

0.00

390,000.00

-100 %

0
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย นองตาแพง - ดอนชะเอม มที่ 7

0.00

0.00

0.00

396,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีตพร้อมวางทอระบายน้า ายบ้านคร
นอง มที่ 2

0.00

359,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุกบดอัดแนน
ายบ้านนางบัวผิน มที่ 1

0.00

341,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างทอระบายน้า ค ล. ซอย
โรง ีชุมชน มที่ 5

0.00

0.00

340,000.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างรางระบายน้า ค ล. พร้อม
ฝาตะแกรงเ ล็ก ายศาลเจ้า มที่ 5

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง ะพานเ ล็ก ายบ้านลุง
พร ม มที่ 8

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง ะพานเ ล็ก มที่ 2

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า าธารณะ ายภาย
ใน มบ้าน มที่ 10

264,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการขุดลอกคลองและวางทอระบายน้า
มที่ 4 บ้านเก้า ลัง

54,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนน ินคลุก ายภายใน
มบ้าน มที่ 1

0.00

0.00

99,500.00

0.00

0 %

0

282,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการซอมแซมถนน ินคลุกเลียบคลองชล
ประทาน-ทา ารบางปลา
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการซอมแซมผิวจราจรแอ ฟัลทติก
คอนกรีต มที่ 12 บ้าน ้วยทานั่ง

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

299,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ายคลอง ามซ้าย มที่
10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

337,000

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ายภายใน มบ้าน มที่
10

199,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า าธารณะพร้อม
ติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ายภายใน มบ้าน มที่
7

239,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ายตรงข้ามป้อมตาลเดี่ยว มที่ 1

213,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ายบ้านป้า น มที่ 13

483,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ายบ้านมะขามโพรง มที่ 7

208,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต าย มบ้านทรัพยเมืองทองถึงโรง
งาน ยามศิลป์ชัย มที่ 16

0.00

499,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ายเข้าทุงนา มที่ 3 บ้านทา าร

498,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:10

น้า : 44/56

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกบดอัดแนน
ายบ้าน วน - านักคร้อ มที่ 12

0.00

99,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกบดอัดแนน
ายภายใน มบ้าน มที่ 10

0.00

174,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนน ินคลุกบดอัดแนน
ายภายใน มบ้าน มที่ 12

0.00

99,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก ายตรงข้ามบ้านนายประทีป มที่ 14

166,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก ายบ้านนายฮึ่ม มที่ 14

326,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการวางทอระบายน้า ค ล. พร้อมบอ
พัก ายร้านชาตรีการไฟฟ้า มที่ 16

311,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

149,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,447,000.00

4,720,000.00

5,121,500.00

5,593,000.00

337,000

รวมงบลงทุน

7,447,000.00

4,720,000.00

5,121,500.00

5,593,000.00

337,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

7,447,000.00

4,720,000.00

5,121,500.00

5,593,000.00

337,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

9,037,514.05

6,239,334.15

6,945,692.81

8,618,000.00

3,490,180

โครงการวางทอระบายน้า ซอยบ้านนาย
วรรณะ บัวบาน มที่ 2
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อเตาจีนชนิด 3 ัว ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ ที่อบต.กา นด

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0

56,897.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

285,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดประชาคม มบ้าน และ
บริการประชาชนเคลื่อนที่
โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2559
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาตามแนว
ทางเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2560

0.00

225,995.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฝึกอาชีพชางซอมไฟฟ้าอิเลคโทรนิ
คและเครื่องยนต

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-50 %

20,000

โครงการฝึกอาชีพ า รับคนพิการ

18,930.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม ตรี

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการ งเ ริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการ งเ ริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผ้ งอายุ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการ งเ ริมและพัฒนาอาชีพ ตรี

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างรัก าน ัมพันธ ครอบครัวยุค
ใ มใ ใจทาดี

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-50 %

20,000

โครงการ ร้างเ ริมความอบอุนในครอบครัว

0.00

0.00

152,570.00

0.00

0 %

0

โครงการเ ริมความร้เพิ่มศักยภาพประชาชน
ตาบลตะคร้าเอน

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

โครงการเ ริม ร้างความอบอุนในครอบครัว

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0 %

150,000

โครงการอบรมประชาชน รุนใ มจัดทาบัญชี
ต้นทุนการผลิต ตาม ลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมประชาชน รุนใ มจัดทาบัญชี
ต้นทุนการผลิต ตาม ลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตาบลตะคร้าเอน

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000

โครงการอบรมเ ริม ร้างความร้ทางปัญญา
4 ด้านแกประชาชนคนตะคร้าเอน

175,615.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมอาชีพเ ริม ลดรายจายเพิ่ม
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2562

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

โครงการอบรมอาชีพเ ริม ลดรายจายเพิ่ม
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าใช้สอย

536,642.00

225,995.00

152,570.00

530,000.00

440,000

รวมงบดาเนินงาน

536,642.00

225,995.00

152,570.00

530,000.00

440,000

0.00

0.00

0.00

500,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

536,642.00

225,995.00

152,570.00

1,030,000.00

440,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

536,642.00

225,995.00

152,570.00

1,080,000.00

440,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติม รือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
กอ ร้างอาคารเรียนร้การประกอบอาชีพ

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
2.คาใช้จายในการเเขงขันกีฬาตาบลตะคร้า
เอน

282,216.00

343,898.00

0.00

0.00

0 %

0

คาใช้จายในการซอมแซมบารุงรักษาเครื่อง
ออกกาลังกายประจา มบ้าน

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตาบลตะคร้าเอน

0.00

0.00

192,162.00

50,000.00

-100 %

0

โครงการ อน มาธิใ ้กับนักเรียนในเขต
ตาบล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

282,216.00

543,898.00

192,162.00

50,000.00

97,010.00

94,088.00

82,858.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

97,010.00

94,088.00

82,858.00

0.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

379,226.00

637,986.00

275,020.00

50,000.00

200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

379,226.00

637,986.00

275,020.00

50,000.00

200,000

รวมค่าใช้สอย

100,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
2.คาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง

226,000.00

61,840.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

0.00

0.00

50,000.00

122,000.00

178.69 %

340,000

โครงการจัดงานประเพณีวัน งกรานต

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

โครงการจัดงานประเพณี งกรานต

0.00

0.00

68,810.00

0.00

0 %

0

โครงการ อน มาธิใ ้กับนักเรียนตางๆใน
เขตตาบลตะคร้าเอน

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

226,000.00

61,840.00

118,810.00

372,000.00

440,000

รวมงบดาเนินงาน

226,000.00

61,840.00

118,810.00

372,000.00

440,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ

0 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ยอดต่าง (%)

ปี 2563

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

226,000.00

61,840.00

118,810.00

382,000.00

450,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

605,226.00

699,826.00

393,830.00

432,000.00

650,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีต ายคันคลอง
ถึง ะพานเ ล็ก มที่ 8

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

499,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยประปา มบ้าน มที่ 16

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายกมล มที่ 15

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

492,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย มบ้านทรัพยเมืองทอง มที่ 16

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

408,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย 4 มที่ 10

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

144,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอย มพงษ มที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

270,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ซอยแ วงดี มที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

231,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
พร้อมทอระบายน้า ค ล. ายบ้านนาย
พยอม พรมพิมาร มที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

489,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายคันคลอง ลังดง ัก มที่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

450,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเชื่อมกับบ้าน นุน มที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

495,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบอทราย มที่ 12

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

492,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนางพิมพ มที่ 13

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

499,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนางพิมพา มที่ 9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

113,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายชลอ มที่ 9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

108,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายอ้ง มที่ 7

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

480,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายเลียบคลอง งน้า ายใ ญ มที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

499,000

โครงการขุดลอกคลองและวางทอระบายน้า
ายบ้าน นุน มที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

159,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายคลอง าม Lถึงบ้านนางเอ๋ มที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

338,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย น้าบ้าน อบต.วันชัย มที่ 9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

188,000

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอ ฟัลทติก
คอนกรีต ายบ้านผ้ใ ญแ ลม มที่ 14

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

453,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

6,915,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

6,915,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

0.00

0.00

0.00

0.00

6,915,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

0.00

6,915,000

โครงการฝึกอาชีพ เกี่ยวกับทางด้านการ
เกษตร

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-40 %

30,000

โครงการเรียนร้ เศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-75 %

20,000

0.00

0.00

0.00

130,000.00

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

50,000
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ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-50 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

170,000.00

70,000

คาจัดซื้อ เครื่องเจาะ ลุมปลกต้นไม้

0.00

0.00

0.00

60,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อ เครื่องผ มปุ๋ย

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องยอยเอนกประ งคชนิดติดตั้ง

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

0.00

0.00

0.00

420,000.00

70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
. คาใช้จายในการจัดทาโครงการอนุรักษ
ฟื้นฟ ิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11,975.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการฟื้นฟ ิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-60 %

20,000

โครงการฟื้นฟแ ลงน้าและทรัพยากร
ธรรมชาติ ประชาอา า พัฒนาแ ลงน้า
กาจัดผักตบชวา

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการใ ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค
เลือกบริโภคปลอดภัย

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-80 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

11,975.00

0.00

0.00

120,000.00

50,000

รวมงบดาเนินงาน

11,975.00

0.00

0.00

120,000.00

50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

11,975.00

0.00

0.00

120,000.00

50,000

รวมแผนงานการเกษตร

11,975.00

0.00

0.00

540,000.00

120,000
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

173,761.40

242,005.00

251,854.00

259,320.00

10.29 %

286,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-40 %

12,000

1,080,000.00

1,900,000.00

2,900,000.00

5,800,000.00

-14.66 %

4,950,000

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

0.00

15,206,000.00

15,780,700.00

17,000,000.00

12.94 %

19,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0.00

3,040,800.00

3,302,400.00

4,100,000.00

0 %

4,100,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

30,000.00

27,000.00

36,000.00

36,000.00

0 %

36,000

0.00

801,800.00

995,000.00

1,000,000.00

-20 %

800,000

0.00

0.00

0.00

260,000.00

0 %

260,000

0.00

30,000.00

15,000.00

0.00

0 %

0

303,317.00

323,127.00

270,747.20

371,996.00

-0.69 %

369,417

รวมงบกลาง

1,587,078.40

21,570,732.00

23,551,701.20

28,847,316.00

30,013,417

รวมงบกลาง

1,587,078.40

21,570,732.00

23,551,701.20

28,847,316.00

30,013,417

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน
เงิน มทบระบบ ลักประกัน ุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
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รวมงบกลาง

1,587,078.40

21,570,732.00

23,551,701.20

28,847,316.00

30,013,417

รวมแผนงานงบกลาง

1,587,078.40

21,570,732.00

23,551,701.20

28,847,316.00

30,013,417

รวมทุกแผนงาน

36,993,787.32

53,464,736.18

55,075,547.61

75,033,996.00

80,939,917
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค ารบริ าร วนตาบลตะคร้า อน
อา ภอ ทามะ า จัง วัด าญจนบรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,939,917 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

21,671,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

13,773,700 บาท

รวม

3,326,040 บาท

จานวน

532,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ นาย ในอัตรา ดือนละ 21,120 บาท
และรองนาย ในอัตรา ดือนละ 11,610 บาท โดยคานวณตาม
บัญชีอัตรา งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่นท้ายระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนาย รองนาย ประธาน
ภา รองประธาน ภา มาชิ ภา ลขาน ารนาย ที่ปรึ ษา
นาย และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา พ.ศ.2554
งินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย
จานวน

45,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

- พื่อจาย ป็น ป็นคาตอบแทนประจาตาแ นงใ ้แ นาย ในอัตรา
ดือนละ 1,900 บาท และรองนาย ในอัตรา ดือนละ 950 บาท
โดยคานวณตามบัญชีอัตรา งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
ท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนาย รอง
นาย ประธาน ภา รองประธาน ภา มาชิ ภา ลขาน าร
นาย ที่ปรึ ษานาย และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา พ
.ศ.2554
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งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จานวน

- พื่อจาย ป็น ป็นคาตอบแทนพิ ศษใ ้แ นาย ในอัตรา ดือน
ละ 1,900 บาท และรองนาย ในอัตรา ดือนละ 950 บาทโดย
คานวณตามบัญชีอัตรา งิน ดือน และประโยชนตอบแทนอื่นท้าย
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนาย รอง
นาย ประธาน ภา รองประธาน ภา มาชิ ภา ลขาน าร
นาย ที่ปรึ ษานาย และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา พ
.ศ.2554
งินคาตอบแทน ลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
จานวน
บริ าร วนตาบล
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ ลขาน ารนาย ในอัตรา ดือน
ละ 7,560 บาทโดยคานวณตามบัญชีอัตรา งิน ดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่นท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
ดือน งินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นาย รองนาย ประธาน ภา รองประธาน ภา มาชิ
ภา ลขาน ารนาย ที่ปรึ ษานาย และ ารจายคา บี้ยประชม
รรม าร ภา พ.ศ.2554

45,600 บาท

90,720 บาท
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

2,612,040 บาท

รวม

10,447,660 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

5,719,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้แ
พนั งาน วนตาบลของ านั ปลัด จานวน 15 อัตรา
งินประจาตาแ นง

จานวน

276,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งานที่มี ิทธิได้รับ งิน
ประจาตาแ นงตามประ าศคณะ รรม ารพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลจัง วัด าญจนบรี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข
ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น(แ ้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 21 มษายน 2559
คาจ้างล จ้างประจา
จานวน

391,920 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้างล จ้างประจาและ งินปรับปรงคาจ้างประจาปี
ใ ้แ ล จ้างประจาของ านั ปลัด จานวน 2 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

3,689,280 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ดังนีั
1.คาตอบแทนประธาน ภา ในอัตรา ดือนละ 11,610
บาท รวม 139,320 บาท
2.คาตอบแทนรองประธาน ภา ในอัตรา ดือนละ 9,500
บาท รวมจานวน 114,000 บาท
3.คาตอบแทน ลขาน าร ภา ในอัตรา ดือนละ 7,560 บาท รวม
จานวน 90,720 บาท
4.คาตอบแทน มาชิ ภา จานวน 25 คน ในอัตรา ดือน
ละ 7,560 บาท รวมจานวน 2,268,000บาท
โดยคานวณตามบัญชีอัตรา งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ท้ายระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือน งินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนาย รอง
นาย ประธาน ภา รองประธาน ภา มาชิ ภา ลขาน าร
นาย ที่ปรึ ษานาย และ ารจายคา บี้ยประชม รรม าร ภา พ
.ศ.2554
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ านั
ปลัด จานวน 28 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

371,460 บาท

รวม

5,817,000 บาท

รวม

1,762,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

1.คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น จานวน 100,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนแ ผ้มาปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบ มาย พื่อจาย ป็น
คาตอบแทนคณะ รรม าร อบคัด ลือ อบ ปลี่ยน าย
งาน อบ ลื่อนระดับ รือ อบอื่นๆ พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ
รรม ารตางๆตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
พั ด พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
า รับพนั งาน วนตาบล และคาตอบแทนอื่นๆที่ ามารถ บิ
จายได้ตามประ ภทรายจายนี้
2. ผลประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณี
พิ ศษ(โบนั ) จานวน 1,400,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ(โบนั ) ประจาปีงบ
ประมาณ 2563
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างของ านั
ปลัด ผ้ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ วลาราช ารและมี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบ
คา ชาบ้าน
จานวน

132,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจ้าง านั
ปลัด จานวน 26 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินคา ชาบ้านใ ้ ับพนั งาน วนตาบล และล จ้าง
ประจาของ านั ปลัดที่มี ิทธิ บิ ได้ ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรของผ้บริ ารท้อง
ถิ่น พนั งาน วนตาบลและล จ้างประจาของ านั ปลัดที่มี ิทธิ
บิ ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว
ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

จานวน

100,000 บาท

รวม

2,815,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาใช้จายใน าร ชาพื้นที่ ว็บไซต

- พื่อจาย ป็นคา ชาพื้นที่ ว็บไชต พื่อประชา ัมพันธโครง ารและ
ิจ รรมตางๆของอบต.
คา ารวจข้อมลจานวน ัตวและขึ้นทะ บียน ัตวตามโครง าร ัตว จานวน
ปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบ้าฯ
- พื่อจาย ป็นคา ารวจและขึ้นทะ บียน ัตวจา โครง าร ัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบ้าฯ
-ตาม นัง ือ ั่ง าร รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว1745 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารตั้งงบประมาณรายจาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งินอด นนทั่วไปด้าน าธารณ ข
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
รายจายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จานวน
- พื่อจาย ป็นคารับวาร าร คาโฆษณาและ ผยแพร คา ผยแพร
ขาว ารทางวิทย คาจ้าง มาจัดทา ื่อตางๆ พื่อประชา
ัมพันธ คาจัดทาปายประ าศ ปายประชา ัมพันธตางๆ คาจ้าง
มาบริ าร คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตางๆ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาจ้าง มาบคคลตางๆ คา ชา ต็นท คา ย็บ ลม ข้าป
นัง ือ และอื่นๆ

12,000 บาท

150,000 บาท
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
1. คารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล จานวน 30,000
บาท
- พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
อ าร คาใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริ าร และคาใช้จายอื่น ซึ่งจา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ าร
รับรอง พื่อ ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคลที่
ไปนิ ทศงาน ตรวจงาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน และ
จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบคคล รือคณะบคคล โดย
คานวณตั้งจายในอัตราไม ินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ลวงมาแล้ว โดยไมรวม งินอด นน งิน ้ งินจายขาด
งิน ะ ม ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
2. คา ลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล รือคณะ รรม าร รือคณะอน รรม าร จานวน 20,000
บาท
- พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่มตาง ๆ ครื่องใช้ใน าร ลี้ยง
รับรองและ คาบริ ารอื่นๆ ซึ่งจา ป็นต้องจาย ี่ยว ับ าร ลี้ยง
รับรองใน ารประชม ภาองค ารบริ าร วนตาบล รือคณะ
รรม าร รือคณะอน รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือ
ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย รือ าร
ประชมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น รือองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ รือ
อ ชน รวมถึงผ้ ข้ารวมประชมอื่นๆ และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้องซึ่ง
ข้ารวมประชม ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548
3. คาใช้จายในพิธีทางศา นา ประ พณี และ ารจัดงานตางๆ ใน
วัน าคัญของทางราช าร จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในพิธีทางศา นา ประ พณี และ ารจัด
งานตางๆ ในวัน าคัญของทางราช าร รวมที่ได้รับคา ั่งใ ้ดา นิน
ารจา ระทรวงม าดไทย รือจัง วัด รือตามข้อ นอแนะ
รือตามความต้อง ารของประชาชนในท้องถิ่น ป็นไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

60,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ

จานวน

1,080,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน ผ้ปฏิบัติงานทั่วไป
ราย ดือนโดยปฏิบัติ น้าที่ตามภาร ิจที่ได้รับมอบ มาย อาทิ ็บ
ขยะมลฝอย รั ษาทาความ ะอาดถนน ค คลอง วรรั ษา ารณ
และอื่นๆ โดยจ้าง มาตาม พรบ.แรงงาน จานวน 10 คน คน
ละ 9,000 บาทตอ ดือน จานวน 12 ดือน
คาใช้จายใน ารซอมแซมแทนพระบรมฉายาลั ษณ
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมแทนพระบรมฉายาลั ษณ ตามแบบ
แปลนที่ อบต. า นด
คาใช้จายใน ารดา นินคดี

จานวน

30,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน อาทิ ารจ้าง นวยงาน รือองค รดา นิน าร ารวจ
อบถามความพึงพอใจใน ารใ ้บริ ารประชาชน ที่มีตอองค าร
บริ าร วนตาบลตะคร้า อน
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 139
ลาดับที่ 9
โครง ารปฏิบัติธรรม พื่อพัฒนาคณภาพชีวิตพนั งาน
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน าร ป็นคาธรรม นียมศาล รือ
คาจ้างทนายที่ปรึ ษาทาง ฏ มาย ใน รณีที่ อบต.ต้องฟองร้อง
ดา นินคดี รณีตาง
คาใช้จายใน าร ารวจความพึงพอใจของประชาชน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารปฏิบัติธรรม พื่อพัฒนาคณภาพ
ชีวิตพนั งานตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 137
ลาดับที่ 5
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โครง ารฝึ อบรมคณธรรมและจริยธรรม

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมคณธรรมและ
จริยธรรม ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 3
โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร พนั งาน วนตาบล
จานวน
มาชิ ภาฯ ผ้นาชมชน ผ้นา ลมอาชีพ อื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผ้
บริ าร พนั งาน วนตาบล มาชิ ภาฯ ผ้นาชมชน ผ้นา ลม
อาชีพ อื่นๆ ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 136
ลาดับที่ 4
โครง าร ร้าง ริม ขภาวะและ ขภาพแ พนั งาน วนท้องถิ่น
จานวน
- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง าร ร้าง ริม ขภาวะและ ขภาพแ
พนั งาน วนท้องถิ่น ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ า- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้าที่ 139 ลาดับที่ 10 ฝึ อบรมของ จ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

50,000 บาท

100,000 บาท

30,000 บาท
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โครง าร ริม ร้างความร้ใ ้ ับพนั งาน วนตาบล ล จ้างประจา
และพนั งานจ้าง

จานวน

- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง าร ริม ร้างความร้ใ ้ ับพนั งาน วน
ตาบล ล จ้างประจาและพนั งานจ้าง ตามรายละ อียดของ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 6
โครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ฏ มาย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภา จานวน
ท้องถิ่นและผ้บริ ารท้องถิ่น
- พื่อ ป็นคาใช้โครงอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ฎ มาย าร ลือ ตั้ง
มาชิ ภาท้องถิ่นและผ้บริ ารท้องถิ่น ตามรายละ อียดของ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 138
ลาดับที่ 7

90,000 บาท

23,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

จานวน

800,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย า รับ าร ลือ ตั้งผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ
ภาท้องถิ่น ตามที่ ฎ มาย า นด และ ป็นคาใช้จายใน าร
ประชา ัมพันธ ารรณรงค รือ ารใ ้ข้อมลขาว ารแ
ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ น้าที่และ ารมี วนรวมทาง าร
มืองใน าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาผ้แทนราษฎร าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาองค ารบริ าร วนจัง วัด และ ป็นคาใช้จายอื่นที่ ี่ยว ับ
าร ลือ ตั้งท ระดับ ตามความจา ป็นและ มาะ ม และ ป็นไป
ตาม ฎ มาย
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั และคาใช้จาย
อื่นๆ ใ ้แ ผ้บริ ารท้องถิ่น ผ้ชวยผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ
ภา ปลัด และพนั งาน ล จ้างประจา พนั งานจ้างของ านั
ปลัด ซึ่งได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช ารตาม ิทธิ
- พื่อจาย ป็นคาของขวัญ ของรางวัล รือ งินรางวัล คาพวง
มาลา ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ า รับพิธี ารวัน าคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอ า ที่จา ป็นและมีความ าคัญ และ
ิจ รรมตาง ๆ ที่มีความจา ป็นและ มาะ ม
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม อาทิ รถยนต รถบรรท
ประ ภทตางๆ ครื่องใช้อป รณ านั งาน รถจั รยานยนต ครื่อง
ปรับอา าศ โต๊ะ ต้ ครื่องถาย อ ารและอื่นๆ พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

910,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

วั ด านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งานที่ ป็นวั ดโดย ภาพมีลั ษณะ ิ้น
ปลือง รือคงทนแตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืน
นาน ชน ครื่อง ขียน ระดาษ แบบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ
รือจ้างพิมพ คารับวาร าร คาซื้อ นัง ือพิมพ คาจัดทาวาร าร
ผยแพร นัง ือ ี่ยว ับ ฎ มายตาง ๆ พื่อใ ้พนั งาน วน
ตาบลได้ศึ ษา าความร้ พิ่ม ติม ธงชาติ รือธงตาง ๆ ป็นต้น
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วั ดไฟฟาและวิทย

จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟาและวิทย ชน ฟิว วิทซไฟฟา าย
ไฟฟา ลอดไฟฟา ายไฟ ปลั๊ ไฟ ป็นต้น
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดงานบ้านงานครัว ชน น้าดื่มบริ าร
ประชาชน แปรง ไม้ วาด บ ผงซั ฟอ น้ายาทาความ
ะอาด น้ายาล้างจาน น้ายาถพื้น น้ายา ช็ด
ระจ ถ้วย จาน ชาม ช้อนอป รณ ครื่องครัว ท ชนิด ที่ใช้
ประ อบ าร รียน าร อน ารฝึ วิชาชีพ และอื่นๆ ตามความจา
ป็น
วั ด อ ร้าง
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ไม้ ระ บื้อง ทอ
น้า ี ทิน นอร ปน ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล๊อ ครื่องมือ
อ ร้าง และอื่นๆ
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

150,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน
ง ชน ล๊อ อร ล๊อคครัช ครื่องมือชาง ยางรถ
ยนต แบต ตอรี่ ัญญาณไฟฉ ฉิน และอื่นๆ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จานวน

400,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น า รับ รถ
จั รยานยนต รถยนตท ชนิด ครื่อง บน้า ครื่องพน มอ
ควัน รถตัด ญ้า ครื่องตัด ญ้าของอบต. และ นวยงานอื่นที่ใ ้
าร นับ นน ครื่องมือ ครื่องจั รใน ารปฏิบัติภาร ิจของ อบต
. รวมทั้งปอง ันและบรร ทา าธารณภัยตาง ๆ ที่ ิดขึ้น
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน แผนปาย แผงปิด
ประ าศ ระดาษ ขียนโป ตอร พ ัน ี และอื่นๆ ตามความจา
ป็น
วั ด ครื่องแตง าย
จานวน

30,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ด ครื่องแตง าย ชน ื้อ ะท้อนแ ง ื้อคน
งานและอื่นๆ
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

40,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
ข้อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แผน รองแ ง แปน
พิมพ มนบอรด มา แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมลแบบตาง ๆ ครื่องปริ้น ตอร คาจัดซื้อโปรแ รม
คอมพิว ตอรที่ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ป็นต้น
วั ด ารวจ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ด ารวจ ชน บันไดอลมิ นียมชนิด
างออ จานวน 3 ตัว
วั ดอื่น

จานวน

60,000 บาท

รวม

330,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับ านั งานองค ารบริ าร วนตาบล
ตะคร้า อน และอาคาร วนประ อบ ลังอื่น ๆ ภายใน านั
งาน โดยจายใ ้ ับ ารไฟฟา วนภมิภาค าขาทา รือ
คาบริ ารโทรศัพท
จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายคาบริ ารโทรศัพทและคาบริ ารอิน ตอร
ที่ใช้ใน านั งานองค ารบริ าร วนตาบลตะคร้า อนซึ่งอยใน
ความรับผิดชอบของ านั ปลัด
คาบริ ารไปรษณีย
จานวน

10,000 บาท

1. วั ด ครื่องบริโภค จานวน 20,000 บาท
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ด ครื่องบริโภค ชน น้า ะอาด ครื่อง
ดื่ม วนประ อบ รืออื่นๆ พื่อบริโภคและบริ ารประชาชนผ้มา
ติดตอราช าร
2. วั ดอื่น จานวน40,000 บาท
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดอื่น ชน วั ดอป รณตางๆ ที่ไม ามารถจัด
ข้าประ ภทวั ดประ ภทตางๆ ข้างต้น
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย คา ง นัง ือ ป็นต้น
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งบลงทุน

รวม

2,055,500 บาท

รวม

1,855,500 บาท

จานวน

1,288,000 บาท

จานวน

47,500 บาท

จานวน

70,000 บาท

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ล้องถายรปที่มีคณ มบัติและขนาด ลน ง
วา มาตรฐานครภัณฑที่ านั นาย รัฐมนตรี า นด พื่อใช้
ประโยชนในงานที่ต้อง ารคณภาพ ง วาป ติ จานวน 2
ตัว ราคาตัวละ 35,000 บาท โดยมีคณลั ษณะ ป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครภัณฑที่อบต. า นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาจัดซื้อและติดตั้ง ครื่อง ียง ้องประชม ภา
จานวน

350,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑยานพา นะและขน ง
คาจัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง(ดี ซล)
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อรถโดย ารขนาด 12 ที่นั่ง (ดี ซล) ปริมาตร
ระบอ บไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลัง ครื่องยนต ง ดไมต่า
วา 90 ิโลวัตต จานวน 1 คัน โดยมีคณลั ษณะ ป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครภัณฑ านั งบประมาณ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ครภัณฑ าร ษตร
คาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อ ครื่องตัด ญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 5 ตัว ราคา
ตัวละ 9,500 บาท ป็นครภัณฑที่มิได้ า นดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ านั งบประมาณ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ครภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
คาจัดซื้อ ล้องถายรป

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อและติดตั้ง ครื่อง ียง ้องประชม ภา ตาม
มาตรฐานครภัณฑที่อบต. า นด
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คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซม บารงรั ษาโครง ร้างครภัณฑขนาด
ใ ญซึ่งไมรวมคาซอมป ติ รือคาซอม ลาง ปรับปรงครภัณฑ
ตาง ๆ ชน อ ระจายขาว รถยนต านั งาน ไฟฟา และแ ง
วาง คอมพิว ตอร และอื่นๆ ที่อยในความรับผิดชอบของ านั
ปลัด พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

100,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

25,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

4,346,520 บาท

รวม

3,298,920 บาท

รวม

3,298,920 บาท

จานวน

2,512,680 บาท

คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารต แตงภายในอาคาร านั งานอบต.
- พื่อจาย ป็นคาต แตงภายในอาคาร านั งานอบต. ตามแบบ
แปลนที่อบต. า นด
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
งินอด นนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
อด นน ารบริ ารอานวย ารศนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนของป ครอง วนท้องถิ่นระดับอา ภอ
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใน ารดา นิน ารบริ ารอานวย ารศนย
ปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของป ครอง วนท้องถิ่น
ระดับอา ภอตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด นนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้แ
พนั งาน วนตาบลของ องคลัง จานวน 7 อัตรา
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งินประจาตาแ นง

จานวน

78,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งานที่มี ิทธิได้รับ งิน
ประจาตาแ นงตามประ าศคณะ รรม ารพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลจัง วัด าญจนบรี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข
ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น(แ ้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ
.2559 ลงวันที่ 21 มษายน 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

691,320 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างของ อง
คลัง จานวน 4 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

16,920 บาท

รวม

966,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติ ารนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างของ องคลัง ผ้ได้รับคา ั่งใ ้
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจ้างของ อง
คลัง จานวน 4 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วนตาบล
ของ องคลัง ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย

รวม

866,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคารับวาร าร คาโฆษณาและ ผยแพร คา ผยแพร
ขาว าร คาจ้าง มาจัดทา ื่อตาง ๆ พื่อประชา ัมพันธ คาจัดทา
ปายประ าศ ปายประชา ัมพันธตาง ๆ คาจ้าง มาบริ าร คา
ธรรม นียม คาลงทะ บียนตาง ๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาจ้าง มา
บคคลตาง ๆ คา ชา ต็นท คา ย็บ ลม ข้าป นัง ือ และอื่น ๆ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

216,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร คา บี้ย ลี้ยง

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย ลี้ยง
ดินทาง คาพา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียนตาง ๆ ใ ้แ
พนั งาน วนตาบลและพนั งานจ้างของ องคลัง ซึ่งได้รับคา ั่งใ ้
ดินทางไปราช ารตาม ิทธิ
โครง ารจ้าง ารวจภาค นาม ี่ยว ับที่ดินและ ิ่งปล ร้าง
จานวน

500,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใข้จายใน ารจ้าง มาบริ าร ารวจข้อมลภาค นาม
ี่ยว ับที่ดินและ ิ่งปล ร้างใน ขตองค ารบริ าร วนตาบล
ตะคร้า อนและปรับปรงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน และคา
ใช้จายอื่นๆที่จา ป็น า รับโครง าร พื่อใ ้ อดคล้อง ับพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ.2562
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ิ่งปล ร้าง พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา
ที่ มท.0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8 ม ราคม 2561
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินที่อยในความรับ
ผิดชอบของ องคลัง อาทิ รถจั รยานยนต ครื่องปรับอา าศและ
อื่นๆ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ด านั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งานที่ ป็นวั ดโดย ภาพมีลั ษณะ ิ้น
ปลือง รือคงทนแตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืน
นาน ชน ครื่อง ขียน ระดาษ แบบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ
รือจ้างพิมพ คารับวาร าร คาซื้อ นัง ือพิมพ คาจัดทาวาร าร
ผยแพร คาน้าดื่มใน ารบริ ารประชาชนใน านั งาน นัง ือ
ี่ยว ับ ฎ มายตาง ๆ พื่อใ ้พนั งานได้ศึ ษา าความร้ พิ่ม
ติม ป็นต้น
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

20,000 บาท

รวม

81,600 บาท

รวม

81,600 บาท

จานวน

81,600 บาท

รวม

530,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

530,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

360,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ ข้อมล ตลับ
ผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แผน รองแ ง แปนพิมพ มน
บอรด มา แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและบันทึ ข้อมล
แบบตาง ๆ ครื่องปริ้น ตอร คาจัดซื้อโปรแ รมคอมพิว ตอรที่
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถจั รยานยนต
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อจั รยานยนต ขนาด ครื่องยนตไมต่า วา 110 ซี
ซี ชนิด ียรธรรมดา จานวน 2 คัน ราคาคันละ 40,800 บาท ตาม
ราคามาตรฐานครภัณฑ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารซั ซ้อมแผนปอง ันและบรร ทา าธารณภัย
- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารซั ซ้อมแผนปอง ันและบรร ทา
าธารณภัย ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 45 ลาดับ
ที่ 1
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โครง ารฝึ ทบทวน อปพร.

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ ทบทวน อปพร. ป็นวง
รอบ ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 46 ลาดับ
ที่ 4
โครง ารฝึ อบรม พิ่มพนความร้ อปพร.
จานวน

270,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรม พิ่มพนความร้ อป
พร.ประจาปี 2563 ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 46 ลาดับ
ที่ 5
โครง ารรณรงคประชา ัมพันธ พื่อปอง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารรณรงคประชา ัมพันธ พื่อปอง ัน
และแ ้ไขปัญ ายา พติด ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 47 ลาดับ
ที่ 7
โครง ารอบรมความร้ขับขี่ปลอดภัย
จานวน

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมความร้ขับขี่ปลอดภัยแ ลม ปา
มายตาง ๆ อาทิ ยาวชนใน ถานศึ ษา พนั งานโรงงานตาง ๆ
ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 47 ลาดับ
ที่ 8
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โครง ารอบรมใ ้ความร้ ด็ ในโรง รียน รือประชาชน ี่ยว ับภัย
ตางๆ

จานวน

10,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

1. วั ด ครื่องแตง าย จานวน 80,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด ครื่องแตง าย ชน มว ดับ พลิง ถง
มือดับ พลิง ข็มขัดชวยชีวิต ชดปฏิบัติงานดับ พลิง ารบรร ทา
าธารณภัย ชดปฏิบัติงานใน ารบริ ารประชาชนในระ วาง
ตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง รือชดปฏิบัติ ารงานปอง ันและบรร ทา
าธารณภัย ป็นต้น
2. วั ดปฏิบัติงาน อปพร. จานวน 70,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาวั ดอป รณใน ารปฏิบัติ น้าที่ของ อป
พร. อาทิ ื้อ ะท้อนแ ง ชด ันฝน ระบองไฟ ระ
พริบ ไฟฉาย ระบอง ทปยโร น วีด ถงมือ ื้อชชีพ ป็นต้น
วั ดอื่น
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมใ ้ความร้ ด็ ในโรง รียน รือ
ประชาชน ี่ยว ับภัยตาง ๆ ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 48 ลาดับ
ที่ 9
ค่าวัสดุ
วั ด ครื่องแตง าย

- พื่อจาย ป็นคาวั ดอป รณตาง ๆ ที่ใช้ในงานรั ษาความ งบ
ภายใน อาทิ ไฟฉาย แบต ตอรี่ โทรโขง ป็นต้น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้แ
พนั งาน วนตาบล จานวน 1 อัตรา

รวม

1,036,280 บาท

รวม

611,280 บาท

รวม

611,280 บาท

จานวน

389,280 บาท
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งานที่มี ิทธิได้รับ งิน
ประจาตาแ นง ตามประ าศคณะ รรม ารพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลจัง วัด าญจนบรี รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไข
ี่ยว ับ ารบริ ารงานบคคล วนท้องถิ่น (แ ้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 21 มษายน 2559
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

180,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน รรม ารจัดซื้อจัดจ้างคณะ รรม าร
ตรวจรับและควบคมงาน อ ร้างที่ ามารถ บิ จายตามประ ภท
รายจาย
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนตาบล อง
ารศึ ษา ที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

425,000 บาท

รวม

55,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

290,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
โครง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ด็ แ งชาติ ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 47 ลาดับ
ที่ 4
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โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพ ภา ด็

จานวน

200,000 บาท

- พื่อ ป็น งินอด นน ภา ด็ และ ยาวชนตาบลตะคร้า อน ตาม
โครง ารพัฒนาศั ยภาพผ้นา ด็ และ ยาวชนตาบลตะคร้า
อน ตามรายระ อียดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 48 ลาดับ
ที่ 5
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คาโฆษณาและ ผยแพร คา ผยแพร
ขาว ารทางวิทย คาจ้าง มาจัดทา ื่อตาง ๆ พื่อประชา
ัมพันธ คาจ้าง มาบริ าร คาธรรม นียม คาลงทะ บียนตาง ๆ
คาติดตั้งโทรศัพท คาจ้าง มาบคคลตาง ๆ คา ชา ต็นท คา ย็บ
ลม ข้าป นัง ือ และอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆใ ้
แ อง ารศึ ษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม อาทิ อป รณ านั
งาน คอมพิว ตอรและอื่น ๆ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
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ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งานที่ ป็นวั ดโดย ภาพมีลั ษณะ ิ้น
ปลือง รือคงทน แตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืน
นาน ชน ครื่อง ขียน ระดาษ แบบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ
รือจ้างพิมพ คารับวาร าร คาซื้อ นัง ือพิมพ คาจัดทาวาร าร
ผยแพร นัง ือ ี่ยว ับ ฏ มายตาง ๆ พื่อใ ้พนั งาน วน
ตาบลได้ศึ ษา าความร้ พิ่ม ติม ป็นต้น
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน แผนปายประชา
ัมพันธ แผงปิดประ าศ ระดาษ ขียนโป ตอร และอื่น ๆ ตาม
ความจา ป็น
วั ดคอมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อ ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
ข้อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แผน รองแ ง แปน
พิมพ มนบอรด มา แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมลแบบตาง ๆ ครื่องปริ้น ตอร คาจัดซื้อโปรแ รม
คอมพิว ตอรที่ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ป็นต้น
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

9,070,980 บาท

รวม

1,587,320 บาท

รวม

1,587,320 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

767,220 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้แ
บคลา รทาง ารศึ ษา ได้แ ข้าราช ารครผ้ดแล
ด็ จานวน 3 อัตรา
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

770,600 บาท

จานวน

49,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็นคาพนั งานจ้างใ ้แ บคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 4 อัตรา และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆของพนั งานจ้างใ ้แ บคลา รทาง าร
ศึ ษา จานวน 3 อัตรา และพนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

3,478,660 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,418,660 บาท

จานวน

108,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน ้า ลัง

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง จานวน 12 ดือนๆละ 9,000 บาท
คาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนยพัฒนา ด็ ล็
จานวน
บ้านบึง
-พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านบึง จานวน 12 ดือนๆละ 9,000 บาท
คาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด จานวน
านั คร้อ

108,000 บาท

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาทาความ ะอาดดแลพื้นที่โดยรอบศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ จานวน 12 ดือนๆละ 9,000 บาท
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือป นัง ือ คาซั
ฟอ คา าจัด ิงปฏิ ล คา ชาทรัพย ิน คาโฆษณาและ ผย
แพร คาจ้าง มาบริ าร คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง ครื่องรับ
ัญญาณ คาติดตั้งและปรับปรง ายไฟ ป็นต้น
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะ
บคคล ได้แ คาอา าร ครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ อ าร คา
ใช้จายที่ ี่ยว นื่องใน าร ลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริ าร และคาใช้
จายอื่น ซึ่งจา ป็นต้องจายที่ ี่ยว ับ ารรับรอง พื่อ ป็นคารับรอง
ใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคลที่ไปนิ ทศงาน ตรวจ
งาน รือ ยี่ยมชม รือทัศนศึ ษาดงาน และ จ้า น้าที่ที่ ี่ยวข้อง
ซึ่งรวมต้อนรับบคคล รือคณะบคคล โดยคานวณตั้งจายในอัตรา
ไม ินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว โดย
ไมรวม งินอด นน งิน ้ งินจายขาด งิน ะ ม ป็นไปตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 ร ฎาคม 2548
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงานฯ

จานวน

108,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวดอื่น ๆ
"โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา"

จานวน

806,660 บาท

- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ มท.0809.4
/ว2674 ลงวันที่ 9 ร ฎาคม 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ 2563
1. คาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
วัด านั คร้อ จานวน 257,250 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ จานวน 35 คน ๆ ละ 30
บาท จานวน 245 วัน
2. คาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึงจานวน183,750 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้านบึง จานวน 25 คน ๆ ละ 30 บาท จานวน 245
วัน
3. คาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน ้า ลัง จานวน 147,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาประ อบอา าร ลางวัน า รับศนย
พัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง จานวน 20 คน ๆ ละ 30
บาท จานวน 245 วัน
4. คาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ
จานวน59,500 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
วัด านั คร้อ จานวน 35 คน ๆ ละ 1,700 บาท
5. คาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน42,500 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาท
6. คาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า
ลัง จานวน 34,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
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บ้าน ้า ลัง จานวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท
7. คา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ
จานวน
7,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั
คร้อ จานวน 35 คน ๆ ละ 200 บาท
8. คา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 5,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านบึง
จานวน 25 คน ๆ ละ 200 บาท
9. คา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง
จานวน 4,000บาท
- พื่อจาย ป็นคา นัง ือ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า
ลัง จานวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท
10. คาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ
จานวน 7,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด า
นั คร้อจานวน 35 คน ๆ ละ 200 บาท
11. คาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 5,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 25 คน ๆ ละ 200 บาท
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12. คาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง
จานวน4,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาอป รณ าร รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน
้า ลังจานวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท
13. คา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั คร้อ
จานวน 10,500 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด
านั คร้อจานวน 35 คน ๆ ละ 300 บาท
14. คา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 7,500 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 25 คน ๆ ละ 300 บาท
15. คา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง
จานวน 6,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ครื่องแบบนั รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน ้า ลังจานวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท
16. คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั
คร้อจานวน15,050บาท
- พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
วัด านั คร้อ จานวน 35 คน ๆ ละ 430 บาท
17. คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 10,750 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง จานวน 25 คน ๆ ละ 430 บาท
18. คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า
ลังจานวน 8,600 บาท
- พื่อจาย ป็นคา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน า รับศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้าน ้า ลังจานวน 20 คน ๆ ละ 430 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย
มวดอื่นๆ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คาลงทะ บียนตาง ๆ คา ชาที่พั และ ป็นคาใช้
จาย า รับครแ นนาโรง รียน จ้า น้าที่ใน าร ดินทางไป
ราช ารด้านรณรงคปอง ันยา พติดใน ถานศึ ษา ซึ่งได้รับคา ั่ง
ใ ้ ดินทางไปราช ารตาม ิทธิ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนา
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซมที่อยในความรับผิดชอบ
ของ อง ารศึ ษา พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

1,915,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาซื้อ ิ่งของที่ ป็นวั ดโดย ภาพมีลั ษณะ ิ้น ปลือง
รือคงทน แตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืนนาน ชน ครื่อง
ขียน ระดาษ แบบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจ้าง
พิมพ รอบใ ประ าศนียบัตร ป็นต้น
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

30,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดงานครัว ชน ม้อ ไม้ วาด ถ้วย
ชาม ช้อน ้อม ระทะ า รับใช้ที่ศนยพัฒนา ด็ ล็ ศนย
ละ 10,000 บาท จานวน 3 ศนย
คาอา าร ริม (นม)

จานวน

1,800,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาอา าร ริม (นม) า รับโรง รียนและศนย
พัฒนา ด็ ล็ ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้น
ฐาน ( พฐ.) ัง ัดศนยพัฒนา ด็ ล็ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ าร
จัด รรจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน แอล อฮอล าลี ผ้าพันแผล น้ายาตางๆ ป็นต้น
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วั ด าร ษตร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน ปริง อร าย
ยาง จอบพรวน คราดซี่ ผ้าใบผ้าพลา ติ ป็นต้น
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน แผนปายประชา
ัมพันธ แผงปิดประ าศ ระดาษ ขียนโป ตอร และอื่นๆ ตาม
ความจา ป็น
วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
ข้อมล ตลับผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แผน รองแ ง แปน
พิมพ มนบอรด มา แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและ
บันทึ ข้อมลแบบตาง ๆ และคาจัดซื้อโปรแ รมคอมพิว ตอรที่
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงาน ป็นต้น ศนย
ละ 10,000 บาท จานวน 3 ศนย
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

145,000 บาท

คาไฟฟา

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟา า รับศนย ด็ ล็ 3 ศนย
คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียา ร ฯลฯ
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

40,000 บาท

รวม

400,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายบริ ารอิน ตอร น็ตราย ดือน า รับศนย
าร รียนร้อิน ตอร น็ตชมชน 3 แ ง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
คาปรับปรงศนย ด็ ล็ บ้าน ้า ลัง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ้า
ลัง อาทิ ปลี่ยนโครง ลังคา ฝา พดาน ตอ ติมรั้ว ทา ีอาคาร ติด
ตั้ง ครืองปรับอา าศ และอื่นๆตามแบบแปลนที่อบต. า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
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คาปรับปรงศนย ด็ ล็ บ้านบึง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,605,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,605,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง าร ารจัด ิจ รรมจัด ารแขงขัน
ีฬาและนันทนา าร พื่อ ง ริมใ ้ประชาชนมี ขภาพที่ดีจัง วัด
าญจนบรี
อด นนโครง ารอา าร ลางวัน
จานวน

3,600,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็
บ้านบึง อาทิติดมงลวด ั้น ้อง ระจ /อลมิ นียม ติตั้ง ครื่องปรับ
อา าศ และอื่นๆตามแบบแปลนที่อบต. า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
คาปรับปรงศนย ด็ ล็ วัด านั คร้อ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรงศนยพัฒนา ด็ ล็ วัด านั
คร้อ อาทิ ปลี่ยนรางระบายน้าฝน ร้าง าธง โรง ิจ รรมในรม ติ
ตั้ง ครื่องปรับอา าศ และอื่นๆตามแบบแปลนที่อบต. า นด
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558

งินอด นน วนราช าร
อด นนโครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาและนันทนา าร พื่อ ง ริมใ ้
ประชาชนมี ขภาพที่ดีจัง วัด าญจนบรี

- พื่อจาย ป็น งินอด นนโครง ารอา าร ลางวันโรง รียนใน ขต
พื้นที่ตาบลตะคร้า อน ป็นคาใช้จายใน าร นับ นนอา าร ลาง
วัน า รับ ด็ นั รียน ทั้งนี้จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รร
จา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนายน 2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

2,651,340 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,351,340 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,370,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

โครง ารจัดทาซ้มประชา ัมพันธและจดรวบรวมขยะท มบ้าน

จานวน

210,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดทาโครงซ้มประชา ัมพันธรณรงค ารคัดแย
ขยะมลฝอย จานวน 15 ซ้มๆละ 14,000 บาท ตามแบบแปลนที่
อบต. า นด
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 74
ลาดับที่ 10
โครง ารรณรงคปอง ันโรคไข้ ลือดออ

จานวน

15,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ าร าจัดขยะมลฝอย
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารจ้าง มา อบต.แ ง ี้ยนบริ ารจัด าร
ขยะมลฝอยตามที่อบต.ได้จัดทาขึ้นในอัตราตันละ 320 บาท
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารรณรงคปอง ันโรคไข้ ลือด
ออ ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 70
ลาดับที่ 2
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โครง ารรณรงคและ ง ริม ารลดปริมาณขยะ ารทิ้ง ารคัดแย
ขยะและ าร าจัดขยะอยางถ วิธี

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารรณรงคและ ง ริม ารลด
ปริมาณขยะ ารทิ้ง ารคัดแย ขยะและ าร าจัดขยะอยางถ
วิธี ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 70
ลาดับที่ 1
โครง ารรรณรงคปอง ัน รือควบคมโรคระบาด
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารรณรงคปอง ัน รือควบคมโรค
ระบาด ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 49
ลาดับที่ 3
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ นัขบ้า ตามพระ จานวน
ปณิธาน ศา ตราจารย พล อ ญิง พล รือ อ ญิง พลอา าศ อ
ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟาจฬาภรณ อัครราช ัมารี รม
พระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา
โรคพิษ นัขบ้าตามพระปณิธาน ศา ตราจารย พล อ ญิง พล
รือ อ ญิง พลอา าศ อ ญิง ม ด็จพระ จ้าน้องนาง ธอ จ้าฟา
จฬาภรณวลัยลั ษณ อัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 71
ลาดับที่ 4

65,000 บาท
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โครง ารใ ้ความร้ ับ ยาวชนใน ารปอง ันโรค อด และท้อง อน
วัย รียน

จานวน

20,000 บาท

รวม

981,340 บาท

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด ครื่องแตง ายและอป รณที่ใช้ใน าร
ปอง ัน าร คมี ชน น้า า ฟองน้า และอื่น ๆ
วั ดอื่น
จานวน

941,340 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารใ ้ความร้ ับ ยาวชนใน าร
ปอง ันโรค อด และท้อง อนวัย รียน ตามรายละ อียดของ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 72
ลาดับที่ 7
ค่าวัสดุ
วั ด ครื่องแตง าย

1. คาจัดซื้อวั ด าจัดยงลาย จานวน 165,000 บาท
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อทรายอะ บท าจัดล น้ายงลายพีมีฟอ
จานวน 15 ถัง ราคาถังละ 5,000 บาท ป็น งิน 75,000 บาท
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อน้ายาพน มอ ควัน จานวน 60 ลิตร ราคาลิตร
ละ 1,500 บาท ป็น งิน 90,000 บาท
2. คาจัดซื้อถังรองรับขยะมลฝอย จานวน 488,000 บาท
- พื่อ ป็นคาจัดซื้อถังขยะขนาดไมน้อย วา 200 ลิตร แย ป็น
ประ ภท ีตาง ๆ ดังนี้
- ีฟา า รับขยะทั่วไป จานวน 160 ใบ ราคาใบละ 800
บาท ( ป็นถัง าร คมี าที่นามาใช้) จัดซื้อ พื่อ ป็น ารประ ยัด
งบประมาณ พราะต้องใช้ ป็นจานวนมา ป็น งิน 128,000 บาท
- ี ขียว า รับขยะอินทรีย จานวน 100 ใบ ราคาใบ
ละ 1,200 บาท ( ป็นถังใ ม) ป็น งิน 120,000 บาท
- ี ลือง า รับขยะรีไซ คิ้ล จานวน 100 ใบ ราคาใบ
ละ 1,200 บาท ( ป็นถังใ ม) ป็น งิน 120,000 บาท
- ีแดง า รับขยะอันตราย จานวน 100 ใบ ราคาใบ
ละ 1,200 บาท ( ป็นถังใ ม) ป็น งิน 120,000 บาท
- ถังคัดแย ขยะ(โครง ล็ ) จานวน 20 ชด ราคาชด
ละ 14,417 บาท ป็น งิน 288,340 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

งินอด นน อ ชน
อด นนคณะ รรม าร มบ้าน ตามโครง ารพระราชดาริด้าน
าธารณ ข
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้แ คณะ รรม าร มบ้าน พื่อจัดทา
โครง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ ขตามความ มาะ ม
ของบริบทพื้นที่ มบ้านละ 20,000 บาท ชน คาใช้จายใน าร
พัฒนาศั ยภาพด้าน าธารณ ขของประชาชนใน าร พิ่มพนความ
ร้ ความ ามารถ ทั ษะของประชาชน คาใช้จายใน ารฝึ
อบรม ารประชม าร ัมมนา ารรณรงค าร ผยแพรประชา
ัมพันธ รือ ิจ รรมอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับภาร ิจของแตละ
โครง าร
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 75 ลาดับ
ที่ 11
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

3,153,180 บาท

รวม

1,128,180 บาท

รวม

1,128,180 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จานวน

1,068,180 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรง งิน ดือนประจาปีใ ้แ
พนั งาน วนตาบลของ องชาง จานวน 3 อัตรา
งินประจาตาแ นง

จานวน

60,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
อด นน ลา าชาดจัง วัด าญจนบรี
- พื่อจาย ป็น งินอด นนใ ้แ านั งาน ลา าชาดจัง วัด
าญจนบรี ตามโครง ารดา นินงานตามภาร ิจของ ลา าชาด
จัง วัด าญจนบรี พื่อชวย ลือบรร ทาท ขผ้ประ บ าธารณ
ภัย ชวย ลือ ังคม ง คราะ แ ประชาชนที่ประ บความท ข
ยา ดือดร้อน และผ้ด้อยโอ า ตามความจา ป็น รวมทั้ง ง ริม
ขภาพอนามัยและ ารพัฒนาคณภาพชีวิต ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นงใ ้ ับพนั งานที่มี ิทธิได้รับ งิน
ประจาตาแ นงตามประ าศคณะ รรม ารพนั งานองค าร
บริ าร วนตาบลจัง วัด าญจนบรี(แ ้ไข พิ่ม ติม) พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 21 มษายน 2559

น้า : 35/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

งบดาเนินงาน

รวม

2,025,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
รรม ารตรวจ ารจ้างและควบคมงาน อ ร้าง ที่ ามารถ บิ ได้
ตามประ ภทรายจายนี้
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

40,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งานของ อง
ชางที่มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน
วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย

รวม

780,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

คาจัดทาปายประชา ัมพันธ

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดทาปายประชา ัมพันธ ขตตาบล ขต ม
บ้าน ปายบอ ซอย ปายบอ ้นทาง อื่น ๆ
คาจ้าง มาวิศว รใน ารออ แบบและรับรองแบบ อ ร้าง

จานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาวิศว รใน ารออ แบบและรับรอง
แบบ อ ้าง
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

40,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมมิ ตอรและอป รณไฟฟา าธารณะที่
ชารด
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร ชน คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คาลงทะ บียน คา ชาที่พั และคาใช้จายอื่น ๆ
ของ องชาง ซึ่งได้รับคา ั่งใ ้ ดินทางไปราช ารตาม ิทธิ
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โครง าร พิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนปรับปรงงานวิศว รรม
จราจร

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร พิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรงงานวิศว รรมจราจร ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 72 ลาดับ
ที่ 2
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม อาทิ คอมพิว ตอร ล้อง
ารวจ และอื่น ๆ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

1,045,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ด านั งานที่ ป็นวั ดโดย ภาพมีลั ษณะ ิ้น
ปลือง รือคงทนแตตามป ติมีอาย ารใช้งานไมยืน
นาน ชน ครื่อง ขียน ระดาษ แบบพิมพ ิ่งพิมพที่ได้จา าร
ซื้อ รือจ้างพิมพ ป็นต้น
วั ดไฟฟาและวิทย

จานวน

950,000 บาท

1.คาวั ดไฟฟาและวิทย จานวน 494,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาวั ดไฟฟาและวิทย ชน ลอดไฟ าย
ไฟฟา อป รณประ อบและอื่นๆ
2.คาโคมไฟแอลอีดี ชนิดฟลัชไลท จานวน 456,000 บาท
- พื่อจาย ป็นคาโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลท ขนาด าลัง
ไฟ 100 W ความ วางไมน้อย วา 100,000 Lumen
คณ มบัติ IP 65 มาตรฐานครภัณฑที่อบต. า นด จานวน 80
ดวงๆละ 5,700 บาท
วั ด อ ร้าง

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ด อ ร้าง ชน ไม้ ระ บื้อง ี ทิน นอร ปน
ซี มนต ทราย อิฐ รือซี มนตบล็อ ครื่องมือ อ ร้าง ทอน้า และ
อื่น ๆ
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วั ดคอมพิว ตอร

จานวน

25,000 บาท

รวม

337,000 บาท

รวม

337,000 บาท

รวม

337,000 บาท

จานวน

337,000 บาท

รวม

440,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดคอมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ ข้อมล ตลับ
ผง มึ า รับ ครื่องพิมพ แผน รองแ ง แปนพิมพ ม้า มน
บอรด แผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ ครื่องอานและบึนทึ ข้อมลแบบ
ตาง ๆ และคาจัดซื้อโปรแ รมคอมพิว ตอรที่ ี่ยว ับ ารปฏิบัติ
งาน ป็นต้น
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง ารติดตั้งระบบไฟฟา าธารณะ พร้อมติดตั้งมิ ตอรไฟฟา าย
คลอง ามซ้าย มที่ 10
- พื่อจาย ป็นคาติดตั้งระบบไฟฟา าธารณะพร้อมติดตั้งมิ ตอร
ไฟฟา ายคลอง ามซ้าย รายละ อียดตามแบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 135
ลาดับที่ 9
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบิ๊ คลีนนิ่ง ดย
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารบิ๊ คลีนนิ่ง ดย ตามรายละ อียด
ของโครง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 49
ลาดับที่ 2
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โครง ารฝึ อาชีพชางซอมไฟฟาอิ ลคโทรนิคและ ครื่องยนต

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อาชีพชางซอมไฟฟาอิ ลคโทรนิ
คและ ครื่องยนต ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 51
ลาดับที่ 12
โครง ารฝึ อาชีพ า รับคนพิ าร
จานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อาชีพ า รับคนพิ าร ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 49
ลาดับที่ 3
โครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลม ตรี
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารพัฒนาศั ยภาพ ลม ตรี ตาม
รายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 49
ลาดับที่ 4
โครง าร ง ริมประชาธิปไตยในโรง รียน
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริมประชาธิปไตยใน
โรง รียน ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 50
ลาดับที่ 6
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โครง าร ง ริมพัฒนาคณภาพชีวิตผ้ งอาย

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริมพัฒนาคณภาพชีวิตผ้ ง
อาย ตามรายละ อียดโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง าร ร้างรั าน ัมพันธ ครอบครัวยคใ มใ ใจทาดี
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ร้างรั าน ัมพันธ ครอบครัว
ยคใ มใ ใจทาดี ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 50
ลาดับที่ 8
โครง าร ริม ร้างความอบอนในครอบครัว
จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ริม ร้างความอบอนในครอบ
ครัว ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 50
ลาดับที่ 9
โครง ารอบรมประชาชน รนใ มจัดทาบัญชีต้นทน ารผลิต ตาม
จานวน
ลั ศรษฐ ิจพอ พียงประจาปี 2563
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมประชาชน รนใ มจัดทา
บัญชีต้นทน ารผลิตตาม ลั ศรษฐ ิจพอ พียงประจาปี 2563
ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 51
ลาดับที่ 10

30,000 บาท
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โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพประชาชนตาบลตะคร้า อน

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพประชาชน
ตาบลตะคร้า อนตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 51
ลาดับที่ 13
โครง ารอบรมอาชีพ ริม ลดรายจาย พิ่มรายได้ตามแนวทาง
จานวน
ศรษฐ ิจพอ พียงประจาปี 2563

90,000 บาท

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารอบรมอาชีพ ริม ลดรายจาย พิ่ม
รายได้ตามแนวทาง ศรษฐ ิจพอ พียงประจาปี 2563 ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 51
ลาดับที่ 11
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร อน มาธิใ ้ ับนั รียนใน ขตตาบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร อน มาธิใน ขตตาบลตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 62
ลาดับที่ 25
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

450,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000 บาท

จานวน

340,000 บาท

วั ด ีฬา
- พื่อจาย ป็นคาวั ด ีฬา ชน ล ฟตบอล ล ตะ ร้อ ล
วอล ลยบอล ตาขาย ีฬา าตาขาย ีฬา วงบา ็ตบอล
ล็ น วีด และอื่น ๆ ที่จา ป็นต้องใช้ใน นาม ีฬา ป็นต้น
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดงานประ พณีวันลอย ระทง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารจัดงานประ พณีวันลอย
ระทง ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คา ชา ถานที่จัด
งาน คา ชาวั ดอป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน คาต แตง ถาน
ที่ คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาถ้วยรางวัล คา งินรางวัล คาจ้าง
มาจัดนิทรรศ าร คา ารแ ดง คาประชา ัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จา ป็นใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
บิ จาย ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 60
ลาดับที่ 15
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โครง ารจัดงานประ พณีวัน ง รานต
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารจัดงานประ พณีวัน
ง รานต ชน คาใช้จายพิธีทางศา นา คารับรอง คา ชา ถานที่
จัดงาน คา ชาวั ดอป รณที่จา ป็นใน ารจัดงาน คาต แตง ถาน
ที่ คาตอบแทน รรม ารตัด ิน คาถ้วยรางวัล คา งินรางวัล คาจ้าง
มาจัดนิทรรศ าร คา ารแ ดง คาประชา ัมพันธงาน และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จา ป็นใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
บิ จาย ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้า
รวม ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 59
ลาดับที่ 14
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งินอด นน วนราช าร
งินอด นน วนราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน ัปดา ะพานข้ามแมน้า
แควและงาน าชาดจัง วัด าญจนบรี ตามรายละ อียดของ
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ชวย ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอด
นนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

6,915,000 บาท

รวม

6,915,000 บาท

รวม

6,915,000 บาท

มที่ 8 จานวน

499,000 บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ายคันคลองถึง ะพาน ล็

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายคันคลองถึง
ะพาน ล็ ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 208.00
มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 832.00 ตาราง
มตร รายละ อียดตามแบบที่ อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 90
ลาดับที่ 42
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยประปา มบ้าน มที่ จานวน
16
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยประปา ม
บ้าน ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 60.00 มตร นา 0.15 มตร มี
พื้นที่ไมน้อย วา 180.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 95
ลาดับที่ 52

108,000 บาท
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย มล มที่
15

จานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้าน
นาย มล ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 205.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 820.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 91
ลาดับที่ 43
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย มบ้านทรัพย มือง จานวน
ทอง มที่ 16
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย มบ้าน
ทรัพย มืองทอง ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 170.00
มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 680.00 ตาราง
มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 96
ลาดับที่ 53
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 4 มที่ 10
จานวน
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย 4 ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ยาว 60.00 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไม
น้อย วา 240.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 96
ลาดับที่ 54

492,000 บาท

408,000 บาท

144,000 บาท

น้า : 45/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย มพงษ มที่ 4

จานวน

270,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอย ม
พงษ ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15 มตร มี
พื้นที่ไมน้อย วา 450.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 91
ลาดับที่ 44
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยแ วงดี มที่ 4
จานวน

231,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ซอยแ วง
ดี ขนาด ว้าง 3.50 มตร ยาว 110 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่
ไมน้อย วา 385.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 96
ลาดับที่ 41
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ พร้อมทอระบายน้า ค ล. จานวน
ายบ้านนายพยอม พรมพิมาร มที่ 1
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ยาว 110.00 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไม
น้อย วา 440.00 ตาราง มตร และวางทอระบายน้าคอน รีต ริม
ล็ ขนาด ้นผานศนย ลาง 0.60 มตร พร้อมบอพั และฝา
ตะแ รง ล็ จานวน 7 บอ รายละ อียดตามแบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 92
ลาดับที่ 45

489,000 บาท

น้า : 46/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายคันคลอง ลังดง ั
ที่ 2

ม จานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายคันคลอง ลัง
ดง ั ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 250.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 750.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 92
ลาดับที่ 46
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ชื่อม ับบ้าน นน ม จานวน
ที่ 6
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ชื่อม ับบ้าน
นน ขนาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 165.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 825.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่ อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 93
ลาดับที่ 47
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบอทราย มที่ 12
จานวน
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบอ
ทราย ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 205.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 820.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 93
ลาดับที่ 48

450,000 บาท

495,000 บาท

492,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

น้า : 47/53

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนางพิมพ มที่ 13 จานวน

499,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาง
พิมพ ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 208.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 832.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่ อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 100
ลาดับที่ 49
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนางพิมพา มที่ 9 จานวน

113,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาง
พิมพา ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 63.00 มตร นา 0.15
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 189.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 88
ลาดับที่ 36
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายชลอ มที่ 9 จานวน

108,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายชลอ
ขนาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 60 มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไม
น้อย วา 180.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 88
ลาดับที่ 37

น้า : 48/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายอ้ง มที่ 7

จานวน

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
อ้ง ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 200.00 มตร นา 0.15 มตร มี
พื้นที่ไมน้อย วา 800.00 ตาราง มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 94
ลาดับที่ 50
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลียบคลอง งน้า าย จานวน
ใ ญ มที่ 3
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย ลียบคลอง
งน้า ายใ ญ ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 208.00
มตร นา 0.15 มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 832.00 ตาราง
มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 95
ลาดับที่ 54
โครง ารขดลอ คลองและวางทอระบายน้า ายบ้าน นน มที่ 5 จานวน
- พื่อจาย ป็นคาขดลอ คลองและวางทอระบายน้า ขนาด
คลอง ว้าง 4.00 มตร ยาว 1,500 มตร ลึ 1.50 มตร และวาง
ทอระบายน้าคอน รีต ริม ล็ ขนาด ้นผานศนย ลาง 0.60
มตร จานวน 12 ทอน รายละ อียดตามแบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 97
ลาดับที่ 55

480,000 บาท

499,000 บาท

159,000 บาท

น้า : 49/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

โครง ารปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายคลอง าม Lถึงบ้าน
นาง อ๋ มที่ 5

จานวน

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ ายคลอง 3L
ถึงบ้านนาง อ๋ ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 350 มตร นา 0.07
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 1,400.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 88
ลาดับที่ 52
โครง ารปรับปรงถนนคอน รีต ริม ล็ าย น้าบ้าน อบต.วันชัย จานวน
มที่ 9
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย น้าบ้าน อบ
ต.วันชัย ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 195.00 มตร นา 0.07
มตร มีพื้นที่ไมน้อย วา 780.00 ตาราง มตร รายละ อียดตาม
แบบที่อบต. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 89
ลาดับที่ 53
โครง ารปรับปรงถนนลาดยางแอ ฟัลทติ คอน รีต ายบ้านผ้ใ ญ จานวน
แ ลม มที่ 14
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรงถนนลาดยางแอ ฟัลทติ คอน รีต าย
บ้านผ้ใ ญแ ลม ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 315.00 มตร มี
พื้นที่ไมน้อย วา 1,260.00 มตร รายละ อียดตามแบบที่อบต
. า นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(9)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 89
ลาดับที่ 40

338,000 บาท

188,000 บาท

453,000 บาท

น้า : 50/53

วันที่พิมพ : 23/7/2563 11:11:31

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อาชีพ ี่ยว ับทางด้าน าร
ษตร ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง าร รียนร้ ศรษฐ ิจพอ พียง
จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารฝึ อาชีพ ี่ยว ับทางด้าน าร ษตร

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร รียนร้ ศรษฐ ิจพอ พียง ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
ค่าวัสดุ
วั ด าร ษตร
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ด าร ษตร ชน าร คมีปอง ันและ
าจัดวัชพืช พันธพืช ปย อป รณขยายพันธพืช วั ด พาะพันธ ผ้า
ใบ รือ พลา ติ ปยและอื่น ๆ

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารฟื้นฟ ิ่งแวดล้อมและทรัพยา รธรรมชาติ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฟื้นฟแ ลงน้าและทรัพยา ร
ธรรมชาติ ประชาอา า พัฒนาแ ลงน้า าจัดผั ตบชวา ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 49
ลาดับที่ 3
โครง ารฟื้นฟแ ลงน้าและทรัพยา รธรรมชาติ ประชาอา า พัฒนา จานวน
แ ลงน้า าจัดผั ตบชวา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารฟื้นฟแ ลงน้าและทรัพยา ร
ธรรมชาติ ประชาอา า พัฒนาแ ลงน้า าจัดผั ตบชวา ตามราย
ละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 50
ลาดับที่ 4
โครง ารใ ใจครอบครัว รั้วปอง ันโรค ลือ บริโภคปลอดภัย
จานวน

20,000 บาท

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารใ ใจครอบครัว รั้วปอง ัน
โรค ลือ บริโภคปลอดภัย ตามรายละ อียดของโครง าร
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 50
ลาดับที่ 5
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

30,013,417 บาท

รวม

30,013,417 บาท

รวม

30,013,417 บาท

งิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

286,000 บาท

งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

12,000 บาท

งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารประปา

จานวน

4,950,000 บาท

งบกลาง
งบกลาง

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลืองบ ฉพาะ ารของ ิจ ารประปา
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บี้ยยังชีพผ้ งอาย

จานวน

19,200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ งอายที่มีอายตั้งแต 60 ปีบริบรณขึ้นไป
ที่มีคณ มบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพผ้ ง
อายไว้ ับองค รป ครอง วนท้องถิ่นแล้ว
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ าร
จาย งิน บี้ยยังชีพผ้ งอายขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
บี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

4,100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพคนพิ ารทีมีคณ มบัติครบถ้วนและได้ขึ้น
ทะ บียนขอรับ งิน บี้ยยังชีพคนพิ ารไว้ ับองค รป ครอง วน
ท้องถิ่นแล้ว
บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
จานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็น บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด ที่แพทยได้รับรองและทา าร
วินิจฉัยแล้ว โดยผ้ป่วย อด มี ิทธิจะได้รับ าร ง คราะ บี้ยยัง
ชีพคนละ 500 บาทตอ ดือน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548
ารองจาย
- พื่อจาย ป็น งิน ารองจายใน รณีฉ ฉินที่มี าธารณภัย ิด
ขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วน
รวม ชน ารปอง ันและแ ้ไขปัญ าอท ภัย น้าป่าไ ล
ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป่า มอ ควัน และโรคติดตอ

จานวน

800,000 บาท
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รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้องถิ่น

จานวน

260,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้อง
ถิ่น โดย นับ นน งิน ข้า องทนไมต่า วาร้อยละ 60 ของจานวน
งินที่ านั งาน ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ โอน ข้า องทน ลั
ประ ัน ขภาพในระดับท้องถิ่น พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน
งานและบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้อง
ถิ่น
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ขภาพแ ง
ชาติ รื่อง าร า นด ลั ณฑ พื่อ นับ นนใ ้องค รป ครอง
วนท้องถิ่นดา นินงานและบริ ารจัด าร องทน ลั ประ ัน
ขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่ พ.ศ. 2557
งิน มทบ องทนบา น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
จานวน

369,417 บาท

หน้า : 1/34
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
4,950,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

36,000
286,000
19,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

369,417

สารองจ่าย

800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

260,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

รวม

4,950,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

260,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

286,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

369,417

สารองจ่าย

800,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4,100,000
45,600

45,600

2,612,040

2,612,040
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

1,068,180

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง

60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

40,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศึกษา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน

90,720

90,720

532,080

532,080

45,600

45,600

950,600

4,380,600

5,331,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

49,500

388,380

437,880

1,156,500

8,231,680

10,456,360

391,920

391,920

เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง

42,000

354,000

456,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

130,000

180,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,000

1,500,000

1,705,000

132,000

132,000

50,000

50,000

40,000

210,000

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

รวม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

130,000

หน้า : 5/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง
ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสานักคร้อ
ค่าจ้างเหมาบริการ
กาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้น
ที่เว็บไซต์
ค่าสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

1,000,000

หน้า : 6/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

108,000

108,000

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึง

108,000

108,000

ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดดูแลพื้นที่โดย
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสานักคร้อ

108,000

108,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
กาจัดขยะมูลฝอย

1,000,000

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้น
ที่เว็บไซต์

5,000

5,000

ค่าสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

12,000

12,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

50,000

หน้า : 7/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดทาปายประชา
สัมพันธ์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ
.แรงงานฯ
ค่าจ้างเหมาวิศวกรใน
การออกแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

350,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมแท่นพระบรมฉายา
ลักษณ์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง
บริการ

200,000
150,000

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

276,000

286,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

40,000

800,000

840,000

ค่าจัดทาปายประชา
สัมพันธ์
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ
.แรงงานฯ

100,000
108,000

1,080,000

ค่าจ้างเหมาวิศวกรใน
การออกแบบและ
รับรองแบบก่อสร้าง

1,188,000

350,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมแท่นพระบรมฉายา
ลักษณ์

50,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
คดี

30,000

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

หน้า : 9/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

340,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดทาซุ้ม
ประชาสัมพันธ์และจุด
รวบรวมขยะทุกหมู่บ้าน

210,000

โครงการจ้างสารวจภาค
สนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
โครงการซักซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน
โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

10,000

หน้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง

60,000

60,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน

25,000

25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

340,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดทาซุ้ม
ประชาสัมพันธ์และจุด
รวบรวมขยะทุกหมู่บ้าน

210,000

โครงการจ้างสารวจภาค
สนามเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
โครงการซักซ้อมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

500,000

40,000

40,000

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

10,000

โครงการปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน
โครงการฝึกทบทวน อป
พร.

500,000

10,000

20,000

10,000

20,000

หน้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล
สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน ผู้นากลุ่มอาชีพ
อื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้ อปพร.
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอาชีพ เกี่ยว
กับทางด้านการเกษตร

30,000

โครงการฝึกอาชีพช่าง
ซ่อมไฟฟาอิเลคโทรนิ
คและเครื่องยนต์

20,000

โครงการฝึกอาชีพ
สาหรับคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

30,000

โครงการเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

200,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม

50,000

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล
สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน ผู้นากลุ่มอาชีพ
อื่นๆ

100,000

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
พูนความรู้ อปพร.
งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

270,000

270,000

โครงการฝึกอาชีพ เกี่ยว
กับทางด้านการเกษตร

30,000

โครงการฝึกอาชีพช่าง
ซ่อมไฟฟาอิเลคโทรนิ
คและเครื่องยนต์

20,000

โครงการฝึกอาชีพ
สาหรับคนพิการ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

30,000

โครงการเพิ่มความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุงงานวิศวกรรม
จราจร

200,000

หน้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

โครงการฟื้นฟูแหล่งน้า
และทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาอาสา พัฒนา
แหล่งน้า กาจัดผัก
ตบชวา

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการลดปริมาณขยะ
การทิ้ง การคัดแยกขยะ
และการกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

50,000

โครงการรรณรงค์
ปองกันหรือควบคุม
โรคระบาด

10,000

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

หน้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฟื้นฟูสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

โครงการฟื้นฟูแหล่งน้า
และทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาอาสา พัฒนา
แหล่งน้า กาจัดผัก
ตบชวา

20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

10,000

10,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
โรคไข้เลือดออก

15,000

โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการลดปริมาณขยะ
การทิ้ง การคัดแยกขยะ
และการกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

50,000

โครงการรรณรงค์
ปองกันหรือควบคุม
โรคระบาด

10,000

โครงการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

หน้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสร้างรัก สาน
สัมพันธ์ ครอบครัวยุค
ใหม่ใส่ใจทาดี

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสอนสมาธิให้
กับนักเรียนในเขตตาบล
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์
อัครราชกุุมารี กรมพระ
ศรีสว่างควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

100,000

65,000

หน้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

โครงการสร้างรัก สาน
สัมพันธ์ ครอบครัวยุค
ใหม่ใส่ใจทาดี

20,000

โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น
งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

30,000

30,000

โครงการสอนสมาธิให้
กับนักเรียนในเขตตาบล

100,000

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

65,000

หน้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง
โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบ
ครัว
โครงการใส่ใจครอบครัว
รั้วปองกันโรค เลือก
บริโภคปลอดภัย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

150,000

10,000

โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการปองกัน
โรคเอดส์และท้องก่อน
วัยเรียน

20,000

โครงการอบรมความรู้
ขับขี่ปลอดภัย
โครงการอบรม
ประชาชน รุ่นใหม่จัดทา
บัญชีต้นทุนการผลิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงประจาป 2563

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ตาบลตะคร้าเอน

90,000

หน้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง

90,000

โครงการเสริมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบ
ครัว

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

150,000

โครงการใส่ใจครอบครัว
รั้วปองกันโรค เลือก
บริโภคปลอดภัย

10,000

โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการปองกัน
โรคเอดส์และท้องก่อน
วัยเรียน

20,000

โครงการอบรมความรู้
ขับขี่ปลอดภัย

10,000

10,000

โครงการอบรม
ประชาชน รุ่นใหม่จัดทา
บัญชีต้นทุนการผลิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงประจาป 2563

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ตาบลตะคร้าเอน

90,000

หน้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฏหมายการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โครงการอบรมให้ความ
รู้เด็กในโรงเรียนหรือ
ประชาชนเกี่ยวกับภัย
ต่างๆ

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาป 2563

30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
"โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา"
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000

หน้า : 20/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฏหมายการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

23,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เด็กในโรงเรียนหรือ
ประชาชนเกี่ยวกับภัย
ต่างๆ

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

806,660

150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

806,660

40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

23,000

10,000

โครงการอบรมอาชีพ
เสริม ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาป 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
"โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา"

รวม

60,000

350,000

440,000

30,000

220,000

150,000

150,000

60,000

145,000

หน้า : 21/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

950,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

20,000
50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

20,000
941,340

หน้า : 22/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุสารวจ

10,000

10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

20,000

970,000

400,000

400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

งบดาเนินงาน

100,000
30,000

5,000

1,800,000

1,800,000

10,000

30,000
20,000

70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

30,000

10,000

40,000

วัสดุสานักงาน

60,000

100,000

180,000

60,000

1,021,340

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าไฟฟา

20,000
40,000

40,000

100,000

200,000

300,000

5,000

10,000

15,000

ค่าบริการโทรศัพท์

120,000

120,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าครุภัณฑ์

130,000

5,000

วัสดุอื่น

งบลงทุน

100,000

วัสดุก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ครุภัณฑ์การเกษตร

หน้า : 23/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
จัดซื้อรถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องเสียงห้องประชุม
สภา

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายคันคลอง
ถึงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 8

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16

108,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

47,500

47,500

ค่าจัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

1,288,000

1,288,000

จัดซื้อรถจักรยานยนต์

81,600

81,600

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป

70,000

70,000

ค่าจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องเสียงห้องประชุม
สภา

350,000

350,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายคันคลอง
ถึงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 8

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16

108,000

หน้า : 25/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายกมล หมู่ที่
15

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่บ้านทรัพย์เมือง
ทอง หมู่ที่ 16

408,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
4 หมู่ที่ 10

144,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สมพงษ์ หมู่ที่ 4

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
แสวงดี หมู่ที่ 4

231,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คสล. สายบ้านนาย
พยอม พรมพิมาร หมู่ที่
1

489,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 26/34

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:11:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายกมล หมู่ที่
15

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่บ้านทรัพย์เมือง
ทอง หมู่ที่ 16

408,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
4 หมู่ที่ 10

144,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
สมพงษ์ หมู่ที่ 4

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
แสวงดี หมู่ที่ 4

231,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้า
คสล. สายบ้านนาย
พยอม พรมพิมาร หมู่ที่
1

489,000

หน้า : 27/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองหลังดงสัก หมู่
ที่ 2

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อมกับบ้านสนุ่น หมู่ที่
6

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อทราย หมู่ที่ 12

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 13

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพา หมู่ที่ 9

113,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชลอ หมู่ที่ 9

108,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอ้ง หมู่ที่ 7

480,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คันคลองหลังดงสัก หมู่
ที่ 2

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เชื่อมกับบ้านสนุ่น หมู่ที่
6

495,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อทราย หมู่ที่ 12

492,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 13

499,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางพิมพา หมู่ที่ 9

113,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายชลอ หมู่ที่ 9

108,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอ้ง หมู่ที่ 7

480,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองส่งน้าสาย
ใหญ่ หมู่ที่ 3

499,000

โครงการขุดลอกคลอง
และวางท่อระบายน้า
สายบ้านสนุ่น หมู่ที่ 5

159,000

โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟาสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา สาย
คลองสามซ้าย หมู่ที่ 10

337,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองสาม Lถึงบ้านนาง
เอ๋ หมู่ที่ 5

338,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้าน อบต.วันชัย
หมู่ที่ 9

188,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้าน
ผู้ใหญ่แหลม หมู่ที่ 14

453,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองส่งน้าสาย
ใหญ่ หมู่ที่ 3

499,000

โครงการขุดลอกคลอง
และวางท่อระบายน้า
สายบ้านสนุ่น หมู่ที่ 5

159,000

โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟาสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา สาย
คลองสามซ้าย หมู่ที่ 10

337,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองสาม Lถึงบ้านนาง
เอ๋ หมู่ที่ 5

338,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าบ้าน อบต.วันชัย
หมู่ที่ 9

188,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้าน
ผู้ใหญ่แหลม หมู่ที่ 14

453,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
บ้านบึง
ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
วัดสานักคร้อ
โครงการตกแต่งภายใน
อาคารสานักงานอบต.
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีจังหวัดกาญจนบุรี

300,000

10,000

หน้า : 32/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
บ้านเก้าหลัง

200,000

200,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
บ้านบึง

100,000

100,000

ค่าปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
วัดสานักคร้อ

100,000

100,000

โครงการตกแต่งภายใน
อาคารสานักงานอบต.
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

200,000

200,000

25,000

25,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีจังหวัดกาญจนบุรี

10,000

5,000

5,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

5,000
รวม

30,013,417

120,000

6,915,000

650,000

440,000

3,490,180

5,000

2,651,340
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

3,600,000

รวม

3,600,000

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี

5,000
รวม

10,107,260

530,000

26,017,720

80,939,917

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจาปงบประมาณ พ ศ
ของ
องคการบริ ารส่วนตาบลตะคราเอน
อาเภอท่ามะกา จัง วัดกาญจนบรี

3

วันที่พิมพ์ : 23/7/2563 11:13:01

น้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ง ์ ารบริ ารสวนตาบลตะ ราเ น
าเภ ทามะ า จัง วัด าญจนบุรี
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 8,010,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 8,010,000 บาท
าจา นายนาจา มาตรวัดนา

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

4,950,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายได้ รื เงินสะสมจา ารโ น ิจ ารสาธารณูปโภ รื ารพาณิชย์ จานวน

30,000 บาท

ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
าจา นายนาท ธาร
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
าเชามาตรวัดนา
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเ ลื งบประมาณเฉพาะ าร
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
ด เบียเงินฝา ธนา าร
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
รายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา
ประมาณ ารไว้เทา ับปีที่ผานมา

หน้า : 1/10
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารส่วนตาบลตะคราเอน
อาเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,993,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 127,000 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

127,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้รับจ้างแรง
งาน ตามพรบ.แรงงาน จานวน 5 ราย จานวน 5 เปอรเซนต ตาม
ที่กฏหมายแรงงานกาหนด
รายจ่ายงบกลางอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือมีความจาเป็นเกิดขึนหรือ
กรณีที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่เบิกได้ หรือไม่ได้ตังจ่ายไว้ในงบ
ประมาณรายจ่าย
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 6,231,000 บาท
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

2,983,000 บาท

จานวน

550,000 บาท

รวม

1,633,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างที่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้กับกิจการประปา จานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างที่กระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งให้กับกิจการประปา (ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติม) ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการและอื่นๆ
2.ค่าขออนุญาตเจาะนาบาดาลและขออนุญาตใช้นาบาดาล เป็น
เงิน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขออนุญาตเจาะนาบาดาลและขออนุญาตใช้นา
บาดาล บ่อบาดาลขนาด 4 นิว และขนาด 6 นิว และอื่นๆให้กับ
สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
3.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยายเขต
ไฟฟ้า ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้า และ
อื่นๆ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
1.ค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน จานวน 540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานตาม พรบ.แรงงาน ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
รายเดือน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อาทิ จด
มิเตอรนาประปา มิเตอรตู้นาหยอดเหรียญ ดูแลบารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน ดูแลบารุงรักษาตู้นาดื่มหยอดเหรียญ โดยจ้าง
ตาม พรบ.แรงงาน จานวน 5 คน คนละ 9,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน
2.ค่าจ้างเหมาบริการติดตังชุดกล่องใบเสร็จแจ้ง
หนี จานวน 34,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริกาารติดตังชุดกล่องใบเสร็จแจ้งหนีค่า
นาประปาพร้อมอุปกรณตามจานวนหลังคาเรือนที่ติดตังจริงใน
ราคาไม่เกินกล่องละ 10 บาท
3.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา
ประปา หมูที่ 4 แห่งที่ 1 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
4.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา
ประปา หมูที่ 4 แห่งที่ 2 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
5.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา
ประปา หมูที่ 5 แห่งที่ 1 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
6.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา
ประปา หมูที่ 6 แห่งที่ 1 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
7.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา
ประปา หมูที่ 6 แห่งที่ 2 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
8.โครงการเพิ่มขนาดและติดตังมิเตอรไฟฟ้า ระบบผลิตนา

จานวน

1,633,000 บาท
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ประปา หมูที่ 16 แห่งที่ 2 จานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
9.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 4 แห่งที่ 1 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
10.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 4 แห่งที่ 2 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
11.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 5 แห่งที่ 1 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
12.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 6 แห่งที่ 1 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
13.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 6 แห่งที่ 2 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
14.โครงการขยายไฟฟ้าภายในอาคารผลิตนาประปา ระบบผลิต
ประปาหมู่ที่ 16 แห่งที่ 2 จานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตังมิเตอรไฟฟ้าระบบผลิตนาประปาหมู่
บ้าน ขนาด 3 เฟส 380 โวลล ตามแบบแปลนที่อบต.กาหนด
15.ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสารกรองนาประปาหมู่
บ้าน จานวน 729,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสารกรองนาระบบประปาหมู่
บ้าน จานวน 18 แห่งๆละ 40,500 บาท เป็นเงิน 729,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

800,000 บาท

รวม

748,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

738,000 บาท

รวม

2,500,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ
ต่างๆ เช่น เครื่องสูบนา ปมนา บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ ตรวจสอบคุณภาพนาประปา ที่ไม่อาจเบิกจ่ายในหมวดใดๆ
ได้
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากาจัดศัตรูพืชและสัตว ยา
ฆ่าแมลง คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ วัสดุอื่น ๆ ที่ไม่
สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้
วัสดุอื่น
1. วัสดุประปา จานวน 500,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซือวัสดุประปา เช่น ท่อประปา มาตรวัด
นา สารส้ม คลอรีน วัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อท่อประปา และ
อื่น ๆ
2. ค่าจัดซือชุดกล่องใส่ใบเสร็จแจ้งหนี จานวน 238,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซือชุดกล่องใส่ใบเสร็จแจ้งหนีพร้อม QRCODE จานวน 3,400 กล่อง ราคากล่องละ 70 บาท ตามราย
ละเอียดคุณลักษณะที่ อบต. กาหนด
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของ อบต. โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
งบลงทุน เป็นเงิน 1,635,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑอื่น
1.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 4 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
2.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 5 แห่งที่ 2 บ่อที่ 3 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
3.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 6 แห่งที่ 1 บ่อที่ 3 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
4.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 10 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
5.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 13 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ

รวม

585,000 บาท

จานวน

585,000 บาท
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6.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 13 แห่งที่ 3 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
7.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 14 แห่งที่ 2 บ่อที่ 1 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
8.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 14 แห่งที่ 2 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ
9.ค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ
และติดตังหมู่ 16 แห่งที่ 2 บ่อที่ 2 จานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอรปมนาซัมเมอร ขนาด 5 แรงม้า
พร้อมอุปกรณและติดตังกับระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 1
ตัว เป็นครุภัณฑที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สานักงบประมาณ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

1,050,000 บาท

จานวน

1,050,000 บาท
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1.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
2.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 แห่งที่ 1 บ่อที่ 3
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
3.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
4.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 แห่งที่ 1 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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5.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 แห่งที่ 3 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.
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5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑ
ดี ตามแบบที่ อบต. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
6.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 แห่งที่ 2 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)
7.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 แห่งที่ 2 บ่อที่ 2
จานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาลขนาด 4" (ท่อพีวีซี ชัน 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 60
เมตร หรือจนกว่าจะได้นาใช้ในเกณฑดี ตามแบบที่ อบต
. กาหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9)

หน้า : 10/10

