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พื้นที่ 177.58 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,607 คน
ชาย 4,696 คน

หญิง 4,911 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู
บริหารองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 117,858,277.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 58,177,040.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 37,290,889.91 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 20 โครงการ รวม 1,992,669.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 49,426,434.57 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 907,326.56 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,216,221.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 866,107.39 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 227,544.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,217,405.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,991,830.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 34,713.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 30,996,011.13 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,281,004.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,015,951.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,203,501.03 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,486,375.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,009,180.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 34,713.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 8,672,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน
อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 8,354,412.47 7,375,000.00 5,307,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,735,589.30 1,352,000.00 1,656,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 778,386.81 500,000.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,000.00 203,000.00 240,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,893,388.58 9,430,000.00 7,903,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 35,618,956.34 31,570,000.00 33,550,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35,618,956.34 31,570,000.00 33,550,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,742,806.00 19,522,543.00 20,082,037.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,742,806.00 19,522,543.00 20,082,037.00

รวม 67,255,150.92 60,522,543.00 61,535,537.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,943,301.58 14,887,725.00 15,917,633.00

งบบุคลากร 12,709,411.00 17,816,340.00 17,216,640.00

งบดําเนินงาน 6,368,857.41 12,578,637.00 13,278,464.00

งบลงทุน 1,721,964.40 12,092,841.00 12,131,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,953,132.00 3,147,000.00 2,991,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,696,666.39 60,522,543.00 61,535,537.00

รวม 36,696,666.39 60,522,543.00 61,535,537.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,595,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 226,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,464,350

แผนงานสาธารณสุข 767,000

แผนงานเคหะและชุมชน 16,428,404

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 498,550

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 287,150

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 350,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,917,633

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,535,537



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,990,640 2,598,240 11,588,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,320 0 3,235,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,755,320 2,598,240 8,353,560

งบดําเนินงาน 5,111,910 1,912,900 7,024,810
    ค่าตอบแทน 1,276,710 852,900 2,129,610

    ค่าใช้สอย 2,165,200 750,000 2,915,200

    ค่าวัสดุ 900,000 310,000 1,210,000

    ค่าสาธารณูปโภค 770,000 0 770,000

งบลงทุน 1,829,000 153,200 1,982,200
    ค่าครุภัณฑ์ 1,829,000 153,200 1,982,200

                              รวม 15,931,550 4,664,340 20,595,890

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 226,560 226,560
    ค่าใช้สอย 226,560 226,560

                              รวม 226,560 226,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 1,703,760 0 0 0 1,703,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,703,760 0 0 0 1,703,760

งบดําเนินงาน 614,380 1,502,210 0 0 2,116,590
    ค่าตอบแทน 139,980 0 0 0 139,980

    ค่าใช้สอย 419,400 292,250 0 0 711,650

    ค่าวัสดุ 55,000 1,209,960 0 0 1,264,960

งบเงินอุดหนุน 52,000 2,392,000 140,000 60,000 2,644,000
    เงินอุดหนุน 52,000 2,392,000 140,000 60,000 2,644,000

                              รวม 2,370,140 3,894,210 140,000 60,000 6,464,350

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000
    ค่าใช้สอย 370,000 370,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 347,000 347,000
    เงินอุดหนุน 347,000 347,000

                              รวม 767,000 767,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 3,924,000 0 3,924,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,924,000 0 3,924,000

งบดําเนินงาน 2,354,804 0 2,354,804
    ค่าตอบแทน 398,265 0 398,265

    ค่าใช้สอย 1,116,539 0 1,116,539

    ค่าวัสดุ 840,000 0 840,000

งบลงทุน 264,000 9,885,600 10,149,600
    ค่าครุภัณฑ์ 264,000 0 264,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,885,600 9,885,600

                              รวม 6,542,804 9,885,600 16,428,404

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 498,550 498,550
    ค่าใช้สอย 498,550 498,550

                              รวม 498,550 498,550
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 121,250 165,900 287,150
    ค่าใช้สอย 121,250 165,900 287,150

                              รวม 121,250 165,900 287,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหล่งน้ํา

และป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 150,000 200,000 350,000
    ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                              รวม 150,000 200,000 350,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,917,633 15,917,633
    งบกลาง 15,917,633 15,917,633

                              รวม 15,917,633 15,917,633

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,595,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 226,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,464,350

แผนงานสาธารณสุข 767,000

แผนงานเคหะและชุมชน 16,428,404

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 498,550

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 287,150

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 350,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,917,633

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,535,537

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน และ
โดยอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,535,537 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 61,535,537 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายพิศิษฐ  กัณหารี)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

อนุมัติ

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

(นายวัลลภ   ประวัติวงค)

ตําแหนง นายอําเภอกบินทรบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน
อําเภอ กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 -28.57 % 5,000,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,626,543.44 5,862,625.23 7,532,060.22 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 155,733.50 318,796.25 534,864.25 60,000.00 -83.33 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 211,811.00 280,329.00 287,488.00 285,000.00 0.70 % 287,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,994,087.94 6,461,750.48 8,354,412.47 7,375,000.00 5,307,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,213.54 3,666.60 3,870.30 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 54,012.00 157,501.00 197,489.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 433,010.00 582,160.00 769,360.00 600,000.00 33.33 % 800,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,040.00 2,000.00 1,520.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 620.00 1,570.00 720.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 38,800.00 32,100.00 62,900.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 177,757.00 267,052.00 243,780.00 150,000.00 33.33 % 200,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 55,000.00 55,000.00 65,000.00 55,000.00 18.18 % 65,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

345,800.00 358,850.00 382,450.00 360,000.00 5.56 % 380,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,975.00 2,000.00 2,180.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,115,227.54 1,461,899.60 1,735,589.30 1,352,000.00 1,656,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 591,625.85 701,765.00 778,386.81 500,000.00 40.00 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 591,625.85 701,765.00 778,386.81 500,000.00 700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 96,000.00 225,500.00 20,500.00 200,000.00 18.00 % 236,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 750.00 4,560.00 4,500.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 96,750.00 230,060.00 25,000.00 203,000.00 240,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 711,711.76 742,077.09 738,131.36 745,000.00 0.67 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,822,730.47 9,851,101.71 10,245,181.87 9,800,000.00 2.04 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 6,620,684.35 7,795,365.10 7,150,737.53 7,800,000.00 -7.69 % 7,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 291,841.65 486,954.83 217,415.27 500,000.00 -50.00 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 1,925,997.30 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,641,426.93 7,462,196.57 8,139,136.81 7,500,000.00 8.00 % 8,100,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 79,889.50 88,907.25 76,866.50 90,000.00 -11.11 % 80,000.00
     คาภาคหลวงแร 89,628.70 70,421.81 87,095.89 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 59,855.77 58,154.34 71,679.11 60,000.00 16.67 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,018,878.00 4,938,844.00 8,862,952.00 5,000,000.00 40.00 % 7,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 4,600.00 5,690.00 29,760.00 5,000.00 500.00 % 30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,267,244.43 31,499,712.70 35,618,956.34 31,570,000.00 33,550,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

18,948,127.00 19,554,542.00 20,742,806.00 19,522,543.00 2.87 % 20,082,037.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,948,127.00 19,554,542.00 20,742,806.00 19,522,543.00 20,082,037.00
รวมทุกหมวด 53,013,062.76 59,909,729.78 67,255,150.92 60,522,543.00 61,535,537.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,535,537   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,307,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 287,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,656,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 150,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 800,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 65,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 380,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 700,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 240,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 236,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 4,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,550,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 750,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 7,200,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,100,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 80,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,000,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,082,037 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 20,082,037 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,249,160 2,249,160 2,249,160 2,521,320 0 % 2,521,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,963,160 2,963,160 2,963,160 3,235,320 3,235,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,577,579 2,214,014 2,415,420 3,100,940 30.53 % 4,047,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 14,340 36,000 -47.17 % 19,020

เงินประจําตําแหนง 189,500 199,403 204,000 246,000 0 % 246,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน
อําเภอกบินทรบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่พิมพ : 17/8/2563  09:31:09 หน้า : 1/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,280,521 1,549,690 1,706,794 1,787,400 -26.3 % 1,317,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 149,188 151,977 144,703 132,480 -5.39 % 125,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,196,788 4,129,284 4,485,257 5,302,820 5,755,320
รวมงบบุคลากร 6,159,948 7,092,444 7,448,417 8,538,140 8,990,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 7,800 17,200 984,845 -0.01 % 984,710

คาเชาบ้าน 104,200 138,000 169,500 216,000 16.67 % 252,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,300 6,400 9,470 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 107,500 152,200 196,170 1,240,845 1,276,710
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 219,663 220,102.8 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 220,872 622,000 -100 % 0

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 620,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 142,364.5 276,341 31,645 260,000 -3.85 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบป
ระชาชน

29,478 0 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ : 17/8/2563  09:31:09 หน้า : 2/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาของ อบต.

0 7,500 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

0 0 14,270 18,440 -5.64 % 17,400

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,100 11,150 10,300 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษา
ดูงาน

334,000 399,770 419,350 423,275 -3.18 % 409,800

คาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 400,000 0 % 400,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  พวงมาลาฯ 1,900 2,700 3,100 0 100 % 8,000

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ พวงมาลาฯ 0 0 0 8,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,694 125,534.9 162,510.35 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 797,199.5 1,043,098.7 862,047.35 2,161,715 2,165,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 88,875 84,976 140,380 150,000 0 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,587 29,712 29,687 40,000 25 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,920 10,000 30,303 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 175,313.99 167,393.3 208,983.5 400,000 12.5 % 450,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 25,400 37,025 56,480 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 7,757.5 28,997 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 333,853.49 358,103.3 465,833.5 840,000 900,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 384,976.11 377,603.7 484,662.09 600,000 0 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 37,623.56 33,977.6 30,137.75 65,000 -7.69 % 60,000

คาบริการโทรศัพท 10,620.82 10,359.74 12,435.54 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 18,541 14,011 11,160 80,000 -50 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,248 28,248 25,894 28,000 42.86 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 487,009.49 464,200.04 564,289.38 803,000 770,000
รวมงบดําเนินงาน 1,725,562.48 2,017,602.04 2,088,340.23 5,045,560 5,111,910

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 0 0 0 0 100 % 43,000

คาจัดซื้อเก้าอี้รับรองแขก 0 64,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 16,900 0 5,970 27,000 -53.7 % 12,500

คาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 0 0 5,490 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 31,000

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 0 0 100 % 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 288,600

คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก 0 0 0 9,500 -100 % 0

คาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 89,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 0 9,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 11,000 16,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 33,000 -50 % 16,500

คาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 0 0 4,900 0 100 % 5,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 5,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 14,970 4,950 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 305,000

คาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค 0 11,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค 0 0 0 42,000 -100 % 0

คาจัดซื้อบอรดติดประกาศ 0 0 0 12,000 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 14,800 -100 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 43,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาจัดทําป้ายชื่อองคการบริหาร
สวนตําบล

2,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 0 100 % 854,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องควบคุมชุดไมคประชุม 0 0 0 180,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโทรโขง 0 0 0 3,500 -100 % 0

คาใช้จายในการติดตั้งเครื่องเสียงภายใน
อาคารสํานักงาน

40,000 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการติดตั้งโทรทัศนวงจรปิด 189,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 0 19,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 42,000 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 20,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 29,990 65,700 66,000 -66.67 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 12,900 12,900 0 % 12,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 19,600 17,500 -85.71 % 2,500

คาจัดซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค

0 0 2,760 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 11,810 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 314,210 167,260 253,270 786,000 1,829,000
รวมงบลงทุน 314,210 167,260 253,270 786,000 1,829,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองเกาตาม
โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอกบินทรบุรี

0 0 0 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 260,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 260,000 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 260,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,214,720.48 9,277,306.04 10,050,027.23 14,389,700 15,931,550
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,107,668 1,170,240 1,252,594 1,535,320 45.27 % 2,230,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 362,484 416,842 516,200 546,840 -55.76 % 241,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 41,448 42,463 70,000 72,000 -33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,553,600 1,671,545 1,880,794 2,232,160 2,598,240
รวมงบบุคลากร 1,553,600 1,671,545 1,880,794 2,232,160 2,598,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

10,600 23,800 47,750 875,180 -34.54 % 572,900

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 51,000 75,000 140 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,000 32,910 23,100 45,000 122.22 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 69,600 98,710 121,850 995,180 852,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,518 64,370.33 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 78,979 160,000 118.75 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 54,203 500,000 -60 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,800 11,100 16,852 80,000 25 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,940 29,726 52,146.5 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 57,258 105,196.33 202,180.5 840,000 750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,714.5 49,996 57,163 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 1,630 0 5,000 900 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 134.3 892 18,816.7 80,000 25 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 44,870 37,070 49,960 50,000 60 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 92,718.8 89,588 125,939.7 215,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 219,576.8 293,494.33 449,970.2 2,050,180 1,912,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 15,000

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 8,400 18,000 27,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 11,000 16,500 33,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 4,950 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 675,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 0 0 100 % 19,300

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค 0 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก 

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ เลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา

0 0 0 2,600 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 12,900

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 25,000

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค

0 0 2,070 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 43,800 44,000 50 % 66,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,400 34,500 785,820 76,600 153,200
รวมงบลงทุน 19,400 34,500 785,820 76,600 153,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,792,576.8 1,999,539.33 3,116,584.2 4,358,940 4,664,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,007,297.28 11,276,845.37 13,166,611.43 18,748,640 20,595,890
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการกําจัดผักตบชวา 0 21,342.69 47,400.11 60,000 66.67 % 100,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พลเรือน (อปพร.)

0 0 100,644.2 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน 
(อปพร.)

0 0 0 125,400 -100 % 0

คาใช้จายในการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาลสําคัญ

11,000 21,413.14 21,650 26,560 0 % 26,560

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลลาด
ตะเคียน

0 0 0 84,800 17.92 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 11,000 42,755.83 169,694.31 296,760 226,560
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 17,000 16,050 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,000 16,050 0 370,000 0
รวมงบดําเนินงาน 28,000 58,805.83 169,694.31 666,760 226,560

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 28,000 58,805.83 169,694.31 706,760 226,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 28,000 58,805.83 169,694.31 706,760 226,560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,340 266,700 470,700 1,147,680 2.05 % 1,171,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 38,500 84,000 0 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 227,640 236,760 243,960 433,800 3.4 % 448,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,980 503,460 753,160 1,665,480 1,703,760
รวมงบบุคลากร 478,980 503,460 753,160 1,665,480 1,703,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 131,790 2.42 % 134,980

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 900 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 900 141,790 139,980
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 286,500 245,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 276,400 365,000 0 % 365,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการอบรมเด็กและ
เยาวชน

7,400 0 0 14,400 0 % 14,400

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 10,000 9,825 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 6,451 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 293,900 255,600 292,676 419,400 419,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 22,940 10,000 200 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 32,940 25,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 293,900 255,600 326,516 586,190 614,380

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนก
ประสงค

0 0 690 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 690 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 690 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 52,000 52,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 52,000 52,000 0 % 52,000

รวมเงินอุดหนุน 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
รวมงบเงินอุดหนุน 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 824,880 811,060 1,132,366 2,303,670 2,370,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

330,000 225,000 266,360 363,900 -19.69 % 292,250

รวมค่าใช้สอย 330,000 225,000 266,360 363,900 292,250
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,153,319.92 1,117,507.32 1,058,204.76 1,274,273 -6.62 % 1,189,960

วัสดุการศึกษา 21,745 6,610 7,535 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,175,064.92 1,124,117.32 1,065,739.76 1,294,273 1,209,960
รวมงบดําเนินงาน 1,505,064.92 1,349,117.32 1,332,099.76 1,658,173 1,502,210

วันที่พิมพ : 17/8/2563  09:31:09 หน้า : 15/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน

0 0 0 98,313 -100 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดตะเคียน

0 0 0 193,925 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ลาดตะเคียน

0 0 0 245,653 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ลาดตะเคียน

0 0 0 262,650 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 800,541 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 800,541 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,410,000 2,490,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้ดนตรี
ไทยในโรงเรียน

0 0 40,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโครงการอนุรักษนาฏศิลปรําไทย 0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองรวมตาม
โครงการใสใจสุขภาพ กายสะอาด ฟันแข็ง
แรง

0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองรวมตาม
โครงการอนุรักษนาฏศิลปรําไทย

0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อนตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย

0 0 0 48,000 0 % 48,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาดตาม
โครงการสงเสริมความรู้และการกําจัดขยะที่
ถูกต้อง

0 0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 2,325,000 2,460,000 -5.53 % 2,324,000

รวมเงินอุดหนุน 2,410,000 2,490,000 2,375,000 2,528,000 2,392,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,410,000 2,490,000 2,375,000 2,528,000 2,392,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,915,064.92 3,839,117.32 3,707,099.76 4,986,714 3,894,210
งานระดับมัธยมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 110,000 120,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการน้อมนํา “ศาสตรพระ
ราชา” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

0 0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการรณรงคป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน

0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการรณรงคและป้องกันยา
เสพติด

0 0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในโรงเรียนและชุมชนด้านดนตรี – นา
ฎศิลปไทย 

0 0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดง
ดนตรีนาฏศิลปไทย

0 0 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการรณรงคและป้องกัน
ยาเสพติด

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยในโรงเรียนและชุมชนด้าน
ดนตรี-นาฏศิลป

0 0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง
ตามโครงการน้อมนํา “ศาสตรพระราชา” 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน
โรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลปไทย

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 110,000 120,000 130,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 120,000 130,000 140,000 140,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 110,000 120,000 130,000 140,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 60,000 0 0 % 0

อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรีตาม
โครงการบริการวิชาการด้านวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น เพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 60,000 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 60,000 60,000 60,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 50,000 60,000 60,000 60,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,849,944.92 4,820,177.32 5,029,465.76 7,490,384 6,464,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 8,718 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนประชากรสุนัขและแมว

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

149,875.4 149,792.76 168,768.5 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

0 0 87,180 100,000 0 % 100,000

โครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก
ต้นทางตามหลัก 3RS ของตําบลลาด
ตะเคียน

0 0 0 59,350 -15.75 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 149,875.4 149,792.76 264,666.5 379,350 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 90,900 0 250,000 -80 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 90,900 0 250,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 149,875.4 240,692.76 264,666.5 629,350 420,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 61,000 35,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ลาดตะเคียนตามโครงการคายเยาวชนลาด
ตะเคียน มุงมั่นพัฒนาเติบโตโชวศักยภาพ

0 0 0 87,000 0 % 87,000

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ลาดตะเคียนตามโครงพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนคาย Let’s go เติบโตโชวศักยภาพ
ตําบลลาดตะเคียน  

0 0 76,132 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามโครงการ
อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 260,000 0 % 260,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 97,500 260,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 158,500 295,000 76,132 347,000 347,000
รวมงบเงินอุดหนุน 158,500 295,000 76,132 347,000 347,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 308,375.4 535,692.76 340,798.5 976,350 767,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 308,375.4 535,692.76 340,798.5 976,350 767,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 843,900 894,660 946,740 2,073,060 2.81 % 2,131,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,367,745 1,381,367 1,434,480 1,471,080 4.95 % 1,543,920

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 185,203 187,340 185,820 184,620 -20.47 % 146,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,456,848 2,523,367 2,627,040 3,830,760 3,924,000
รวมงบบุคลากร 2,456,848 2,523,367 2,627,040 3,830,760 3,924,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 305,345 3.58 % 316,265

คาเชาบ้าน 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,200 8,200 6,600 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 16,200 8,200 6,600 387,345 398,265
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,800 11,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 6,600 336,539 -100 % 0

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 396,539

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการซอมแซมถนนดิน
ลูกรังในเขตตําบลลาดตะเคียน

0 0 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายตามโครงการซอมแซมถนนลาด
ยางในเขตตําบลลาดตะเคียน

0 199,200 199,200 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 726 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,670.65 204,935.53 119,573.76 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 69,470.65 415,635.53 326,099.76 756,539 1,116,539
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,192 29,640 29,688 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 143,470.95 199,335.65 199,772.21 300,000 0 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 139,500 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 29,644.98 3,415.44 24,569.34 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,199.9 86,050 14,350 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 299,206.96 346,714.6 331,472.1 300,000 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 21,240 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร 17,080 49,900 49,100 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 530,794.79 715,055.69 809,691.65 780,000 840,000
รวมงบดําเนินงาน 616,465.44 1,138,891.22 1,142,391.41 1,923,884 2,354,804

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก 0 0 0 4,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก 0 18,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 25,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ 0 0 0 19,300 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะความยาว 0 0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 44,000
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค 0 0 0 2,100 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 99,910 84,580 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 18,300 100,000 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,910 102,580 18,300 224,700 264,000
รวมงบลงทุน 99,910 102,580 18,300 224,700 264,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,173,223.44 3,764,838.22 3,787,731.41 5,979,344 6,542,804
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนาย
บุญธรรม คงเงิน

0 0 0 0 100 % 489,500

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 จากบ้านนายหวน เมฆพยัคฆ ถึง 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

0 0 0 660,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 จากปัมน้ํามัน – บ้านนางละเอียด – 
หลังโรงเรียนไทยรัฐ

470,639.99 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 จากประปาบ้านคลองถึงบ้านลาด
ตะเคียน หมูที่ 1

0 0 0 0 100 % 759,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 10 จากแยกเข้าบ้านหนองสันติสุข ถึง 
ประปาบ้านหนองแฟบ

0 0 0 1,614,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 จากบ้านนางหมุย มั่งมี ถึงบ้านศรี
เจริญ

0 0 0 0 100 % 491,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 จากกลุมบ้านนางทิม ถึงบ้านนาง
อัญชลี  อ้วนซิน

195,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 จากถนนสายบ้านโคกกลางถึงบ้าน
โคกชัน

0 0 0 0 100 % 481,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 จากบ้านหลังเขา  ถึงบ้านกลาง 
หมูที่ 7

0 0 0 0 100 % 481,200

วันที่พิมพ : 17/8/2563  09:31:09 หน้า : 27/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 12 สายบ้านโคกป่ากล้วย ถึง ฟารมไก 
 

0 0 0 507,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 จากถนนลาดยางสายบ้านหนอง
หมี ถึงถนนลาดยางสายบ้านคลองยาง

0 0 0 0 100 % 402,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 จากบ้านนางสุขใจ เพ็ชรคง ถึง
ดํารงฟารม 

0 0 0 215,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 จากบ้านนายจงกล แสนถม ถึงบ้าน
นายปารมี หมันเทศมัน บ้านคลองรวม หมูที่ 
9

0 0 0 0 100 % 774,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3  จากถนนสายบ้านไรทนงศักดิ์ – 
โรงงานแหอวน (โครงการตอเนื่อง)

741,918 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 จากถนนสาย 304 ถึง บ้านนาย
สวัสดิ์ เพียสีนุย

0 0 0 353,100 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 จากบ้านนายสมชาย กรุณา ถึงโครง
การรมโพธแก้ว

0 0 0 0 100 % 491,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 จากถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองกง 
ถึงแยกถนนสายอางมหา

0 0 0 0 100 % 439,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 จากเทศบาล ซอย 5 ถ้ําทิพย  ถึง
หน้าฟารมเห็ด

0 0 0 0 100 % 489,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 จากบ้านนางลัดดา โพธิ์เกิด ถึง 
บ้านนายแมนชัย เนื่องจากจันทร 

0 0 0 958,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 จากบ้านอางมหา  ถึงบ้านโปรงเข้
น้อย หมูที่ 4

0 0 0 0 100 % 481,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 จากบ้านนายเฉลียว ทาข้ามถึงบ้าน
นางละมูล คะภะเนนะ (โครงการตอเนื่อง)

79,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 จากบ้านนายสมจิตร มีคุณ ถึงบ้าน
นายสังวาล  มีคุณ

302,137 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 จากบ้านหนองตลาด ตําบลลาด
ตะเคียน เชื่อมตอบ้านอางปลากั้ง ตําบลเขา
ไม้แก้ว

0 0 0 0 100 % 481,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 จากกลุมบ้านนางนาคถึงถนนลาด
ยาง  (โครงการตอเนื่อง)

494,945 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 กลุมบ้านนางญาณาทิพย  อินทร
สนิท

0 0 0 156,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากบ้านนางสน  ถึงบ้านนางบุญ
เลิศ

0 0 0 0 100 % 481,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากบ้านนายบุญรวย พรเอี่ยม ถึง
บ้านนางสันทนา พูลแก้ว

0 0 0 0 100 % 522,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากสายกลุมบ้านนายสุรชัย  ขุนมัง 
ถึงกลุมบ้านนายวงศ  พรเอี่ยม

494,373 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 สายบ้านโคกแหลมทองเหนือ ถึง 
กลุมบ้านนายสมประสงค กุลสมบัติ

0 0 0 299,200 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านโปรงเข้ หมูที่ 5 - บ้านอางมหา หมู
ที่ 6

0 0 0 0 100 % 491,800

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคลองยาง หมูที่ 13 จากบ้านนายทวี 
ดาวเรืองถึงบ้านนายสมาน  โพธิ์ศรี 
(โครงการตอเนื่อง)

401,300 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบอเจ๊ก หมูที่ 12 จากถนนลาดยางสาย
บ้านบอเจ๊กถึงบ้านสารวัตรปาพจน

401,801 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางไปล  ไชยเคน ถึงบ้านนาย
สมพร  ไชยเคน  หมูที่ 3 

0 385,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากฟารมไกถึงบ้านหนองสาแหรก หมู
ที่ 12

0 367,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากหลังวัดคลองรวมถึงบ้านนางเลี้ยง  
มั่นคง หมูที่ 9 

0 213,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกกระท้อน หมูที่ 10 จากกลุม
บ้านนายใส  บุญแก้ว – ถนนลาดยาง 

400,842 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุงขามลาง หมูที่ 11 จากถนนลาด
ยางสายบ้านหนองคล้า – บ้านนางสมคิด 
สุขโสด

494,373 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบุญเกิด  หมูที่ 2  

0 660,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบุญเกิด หมูที่ 2 จากบ้านนาย
อนันต หลําบางช้าง – แยกบ้านนายด้วง 
(โครงการตอเนื่อง)

494,945 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโปรงเข้น้อย หมูที่ 4 จากบ้านนาง
บุญเรือง นาดี – คลองโปรงเข้ (โครงการตอ
เนื่อง)

409,361 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโปรงช้างแทง หมูที่ 5 จากบ้านนาย
ไร วงศษา – เขตเทศบาลสระบัว (โครงการ
ตอเนื่อง)

601,450 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโปรงช้างแทงจากบ้านนายไร  วงษ
ศา ถึงเขตติดตอเทศบาลสระบัว หมูที่ 5 

0 760,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอางมหา หมูที่ 6 จากบ้านนายสุพิน 
ไผแดง – นายประดิษฐ ไผแดง (โครงการ
ตอเนื่อง)

494,945 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู
ที่ 10  ถนนสายบ้านหนองคล้า 
-โคกกระท้อนจากแยกบ้านนายมานิตย  
อาจคง ถึงประปาบ้านคลอง

0 0 0 0 100 % 289,400

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู
ที่ 9 จากบ้านใหมชูทอง ถึงฝายน้ําล้น

0 0 0 0 100 % 128,500

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 2 จาก
บ้านนายสุชีพ  รื่นสดงาม  ถึงบ้านนาย
ประเทือง  เหลาอ้น 

0 0 0 138,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 5 จาก
บ้านนายพันธ ทาช้าง ถึงหมูที่ 1 ตําบลเขา
ไม้แก้ว

0 0 0 0 100 % 294,400

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 8 จาก
บ้านนางอรชน ถึงบ้านนายประทัศน

0 0 0 0 100 % 111,100

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 9 จาก
ถนนสายบ้านคลองรวม ถึง บอขยะ  0 0 0 956,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังจากถนนลาด
ยางถึงสวนนางจิดาภา อิฐโสม  หมูที่ 6 

0 215,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา หมูที่ 9 จาก
บ้านนางรังษี เตชะบัน ถึงโรงงานเจแอนดเจ 
สลิปโปรดักส

0 0 0 0 100 % 237,100

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นบ้านโคก หมูที่ 
4

0 0 0 789,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านกลุม
บ้านนางชนาภา  น้อยออน หมูที่ 5

0 0 0 653,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านกลุม
บ้านศรีเจริญ หมูที่ 11  

0 0 0 449,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านคลอง
ยาง หมูที่ 13 

677,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านชํา
หมาก หมูที่ 11

0 380,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้านลาด
ตะเคียน หมูที่ 1

0 0 261,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาหมูบ้าน
หนองหมี หมูที่ 13  

0 0 0 449,700 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอเมนตประปา หมูที่ 9 
เริ่มจากกลุมบ้านนางนุ้ย สุดา ถึงกลุมบ้าน
นางญาณาธิป อินทรสนิท

83,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาจากปากซอยถึง
บ้านผู้ใหญพร  เพิ่มทรัพย หมูที่ 12 

0 0 25,000 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 3 จากบ้าน
นายธรรมนูญ ถึงบ้านนายเดือน บุพลับ

0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลกลุมบ้านนาง
ชลธิดา ปราณีสร  หมูที่  2

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลกลุมบ้านนาง
สมาน  สองตอน  หมูที่  2

0 0 0 181,400 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลกลุมบ้านนาย
จงกล แสนถม หมูที่ 2

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําบ้านหนองตลาด 
หมูที่ 7 

0 480,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกสระน้ําบ้านหนองตลาด หมู
ที่ 7  

0 0 0 490,700 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จาก
บ้านนายธรรมนูญถึงบ้านนายเดือน บุพลับ

0 0 0 0 100 % 45,900

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จาก
บ้านนายสมพร ไชยเคน ถึงหมูที่ 7 ตําบล
หาดนางแก้ว

0 0 0 0 100 % 243,800

โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้าน
ผู้ใหญสุดใจ หมูที่ 2 ถึงบ้านคลองรวม หมูที่ 
9

0 0 0 0 100 % 175,100

โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ําบ้าน
โคกกระเจียว หมูที่ 8  

0 0 0 74,500 -100 % 0
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โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ําบ้านบอ
ทราย หมูที่ 12

0 0 0 74,500 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ําบ้านบอ
ทรายลาง หมูที่ 12  

0 0 0 74,500 -100 % 0

โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ําบ้านหลังเขา 
หมูที่ 12  

0 0 0 74,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 
หมูที่ 11 จากบ้านนางสนม  โปรงสุริยา ถึง 
บ้านนางสุดใจ ใจเชื่อม 

0 0 0 28,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 
3 จากถนน 304 บ้านหนองกระเบา ถึงเขต
ติดตอตําบลกบินทร 

0 0 0 287,400 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากแยกโรงมัน
ถึงบ้านครูดําถึงบ้านนายประเสริฐ รัตนศิลป 
 หมูที่ 10  

0 422,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบอทิ้งขยะของ อบต.ลาด
ตะเคียน

0 0 111,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุ่งระบบประปาบ้านหนอง
แฟบ หมูที่ 10

635,000 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 17/8/2563  09:31:09 หน้า : 36/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายตามโครงการเกรดปรับแตงถนน
พร้อมบดทับผิวจราจรลูกรังที่ชํารุดในเขต
ตําบลลาดตะเคียน

195,174 199,529.1 198,994.4 300,000 -100 % 0

คาใช้จายเพื่อบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง 226,000 0 67,890 200,000 0 % 200,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางใน
เขตตําบลลาดตะเคียน

99,930 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,393,133.99 4,081,529.1 663,884.4 10,365,000 9,885,600
รวมงบลงทุน 8,393,133.99 4,081,529.1 663,884.4 10,365,000 9,885,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 414,260.69 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 53,537.76 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 414,260.69 53,537.76 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 414,260.69 53,537.76 0 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 8,807,394.68 4,135,066.86 663,884.4 10,365,000 9,885,600

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 180,000 0 0 0 0 % 0
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 19,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 180,000 19,800 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 180,000 19,800 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 180,000 19,800 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,160,618.12 7,919,705.08 4,451,615.81 16,344,344 16,428,404

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพ

0 0 0 79,300 -45.4 % 43,300

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

0 0 0 12,700 0 % 12,700
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมความเข้ม
แข็งของชุมชน

27,300 2,006.25 7,000 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติ

0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพ 58,770 32,900 16,490 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

119,850 121,350 134,740 150,200 -1.03 % 148,650

คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ    

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 26,200

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่
ตําบลลาดตะเคียน

0 0 0 0 100 % 17,700

รวมค่าใช้สอย 205,920 156,256.25 158,230 392,200 498,550
รวมงบดําเนินงาน 205,920 156,256.25 158,230 392,200 498,550

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 205,920 156,256.25 158,230 392,200 498,550
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 205,920 156,256.25 158,230 392,200 498,550

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด

0 0 60,715 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการสงทีมเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

17,732 0 9,200 21,250 0 % 21,250

รวมค่าใช้สอย 17,732 0 69,915 121,250 121,250
รวมงบดําเนินงาน 17,732 0 69,915 121,250 121,250

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 17,732 0 69,915 121,250 121,250
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) 
       

12,700 12,700 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา

0 0 0 38,990 -100 % 0
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คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต

0 11,818.55 39,550 46,500 0 % 46,500

คาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

0 0 0 13,200 0 % 13,200

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 94,000 106,200 0 % 106,200

รวมค่าใช้สอย 12,700 24,518.55 133,550 204,890 165,900
รวมงบดําเนินงาน 12,700 24,518.55 133,550 204,890 165,900

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 12,700 24,518.55 133,550 204,890 165,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,432 24,518.55 203,465 326,140 287,150

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,000 99,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 99,400 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้และบํารุง
รักษาต้นไม้

0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปลูกต้นไม้และบํารุงรักษาต้นไม้ 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,000 99,600 99,400 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 7,920 14,400 24,320 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 7,920 14,400 24,320 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 106,920 114,000 123,720 150,000 150,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 106,920 114,000 123,720 150,000 150,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการรักษน้ํา รักษป่า 
รักษาแผนดิน

0 0 61,714 100,000 0 % 100,000

คาาใช้จายตามโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน

36,206.69 59,557.8 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม"

0 0 48,050 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 36,206.69 59,557.8 109,764 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 36,206.69 59,557.8 109,764 200,000 200,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 36,206.69 59,557.8 109,764 200,000 200,000
รวมแผนงานการเกษตร 143,126.69 173,557.8 233,484 350,000 350,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 176,484 193,313 208,552 231,370 -16.33 % 193,596

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,520 9,297 -16.7 % 7,744

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,151,400 8,441,800 8,829,000 10,203,600 6.5 % 10,867,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,445,600 2,683,200 2,761,600 3,360,000 2.93 % 3,458,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 12,000 18,000 18,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจาย 71,164 54,439 231,893.6 600,000 -16.67 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายตามข้อผูกพัน 216,820 216,745 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดจราจรโดยพิจารณาจาก
คาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก

0 0 15,625 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลลาด
ตะเคียน

0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0 0 211,095 213,458 1.26 % 216,158

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

312,048 328,288 370,650 410,000 1.11 % 414,535

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 288,365.98 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,385,516 11,935,785 12,943,301.58 15,187,725 15,917,633
รวมงบกลาง 11,385,516 11,935,785 12,943,301.58 15,187,725 15,917,633
รวมงบกลาง 11,385,516 11,935,785 12,943,301.58 15,187,725 15,917,633

รวมแผนงานงบกลาง 11,385,516 11,935,785 12,943,301.58 15,187,725 15,917,633
รวมทุกแผนงาน 39,119,230.41 36,901,343.96 36,696,666.39 60,522,543 61,535,537
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

อําเภอ กบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,535,537 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,931,550 บาท

งบบุคลากร รวม 8,990,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,235,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท และ
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 11,610 บาท (สํานักปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และเงินคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 950 บาท (สํานัก
ปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท และเงินคาตอบ
แทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 950 บาท (สํานัก
ปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท (สํานักปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,521,320 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (สํานักปลัด อบต.) ดังนี้
     - ประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 11,610 บาท รวมเป็น
เงิน 139,320 บาท
     - รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 9,500 บาท รวมเป็น
เงิน 114,000 บาท
     - สมาชิกสภาฯ อัตราเดือนละ 7,560 บาท/คน จํานวน 24
 คน รวมเป็นเงิน 2,177,280 บาท
     - เลขานุการสภาฯ อัตราเดือนละ 7,560 บาท รวมเป็น
เงิน 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,755,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,047,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล (สํานักปลัด อบต.)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,020 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล (สํานักปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 246,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด (สํานักปลัด อบต.)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,317,360 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง (สํานักปลัด อบต
.)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 125,340 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มให้
แกพนักงานจ้าง (สํานักปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 5,111,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,276,710 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 984,710 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง คาตอบแทน อปพร. คาปวยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น และเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
 (สํานักปลัด อบต.)

คาเชาบ้าน จํานวน 252,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่ได้รับ
ตามสิทธิ (สํานักปลัด อบต.)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับตามสิทธิ (สํานักปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 2,165,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 620,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     1. เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
     2. เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมา
สํารวจความพึงพอใจ คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเครือ
ขายและดูแลโปรแกรม ฯลฯ 
     3. เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
     4. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดินที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
     5. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
     6. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบล      
     7. เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร แบบมีการ
ยอ-ขยาย ปริมาณการถายขั้นต่ํา 19,000 แผน/เดือนๆละ 5,000
 บาท และแผนที่ 19,001 ขึ้นไป แผนละ 0.30 บาท 
     8. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่ หรือปรับปรุงเวปไซต
ของสํานักงาน และการจัดเก็บข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส
     9. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีการใช้งานที่กอให้เกิดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ เชน รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ํา รถไฟฟา และ
จายเป็นคาบริการอื่นๆ ฯลฯ 
     10. เพื่อจายเป็นคาบริการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายได้
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 250,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (สํานัก
ปลัด อบต.) ดังนี้
     1. คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีตางๆ 
       - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี
ตางๆ เชนงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยูหัว ฯลฯ
     2. คารับรอง 
       - เพื่อจายเป็น คารับรอง ดังนี้
        2.1 คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
         - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรับรองบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน หรือมาเยี่ยมชมองคการบริหารสวน
ตําบล
       2.2 คาเลี้ยงรับรอง 
         - เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม รับรองในการ
ประชุมตางๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน เชน เครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224
 ลําดับที่ 11

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโครงการจัดทําแผนชุมชนและจัดทําแผน
พัฒนาของ อบต. (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224
 ลําดับที่ 13
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 17,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง เชน คาวิทยากร อาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 222
 ลําดับที่ 6

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง เชน คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับที่ 21

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน จํานวน 409,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบบรมและสัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน
ตางๆ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน การปรับปรุงระบบอินเตอร
เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงาน และระบบ
เครือขายภายในฯ
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงินการ
เบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225
 ลําดับที่ 18

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบล (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 9

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  พวงมาลาฯ จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวง
มาลาฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225
 ลําดับที่ 17

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา และซอมแซม
ครุภัณฑทุกประเภท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 228
 ลําดับที่ 22
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องตัด
กระดาษ กระดาษ แฟม ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แปรงถู
พื้น ฯลฯ ของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เลื่อย ค้อน ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 450,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน สี พูกัน ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมน
บอรด ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สํานักปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 600,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สํานักปลัด อบต.)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สํานักปลัด อบต.)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล (สํานักปลัด อบต.)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายทางด้านโทรคมนาคม เชน ระบบ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 1,829,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,829,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 43,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนัก
พิง ขนาด 49x49x80 ซม. พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้และโบวคลุม
เก้าอี้ จํานวน 100 ชุดๆละ 430 บาท (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:33 หน้า : 9/63



คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

     1. เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สีดํา ล้อเลื่อน ปรับ
ระดับ ขึ้นลง จํานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้ (สํานักปลัด อบต.)
     - เก้าอี้สํานักงานสีดํา 
     - มีล้อเลื่อน 
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง 
     - ขาเหล็ก   
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 15
     2. เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขาซี สวิง
หลัง ขนาด 58x60x95 ซม. จํานวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 7

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 31,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
ทําลายครั้งละ 20 แผน ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นต่ําตอ
ครั้ง ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไมเกินกวา 4
 มิลลิเมตร (สํานักปลัด อบต.) 
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 3
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คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 11,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบ
เลเซอร ขาว-ดํา ยอขยายได้ จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 4

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 288,600 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่องๆละ 48,100 บาท (สํานัก
ปลัด อบต.) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
     - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
     - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
     - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
     - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1
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คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 หลังๆ
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (สํานักปลัด อบต.)
     -  มีมือจับชนิดบิด
     -  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
     -  คุณสมบัติมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 269
 ลําดับที่ 13

คาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก จํานวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้ (สํานักปลัด อบต.)
     - ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
     - ขนาดกว้าง 120x40x85 ซม.
     - แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผน
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 269
 ลําดับที่ 12

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ขนาด 120x60x75
 ซม. มีลิ้นชักด้านขวา พร้อมกุญแจ ล๊อกลิ้นชัก มีชุดราง
เลื่อน สําหรับวางแปนพิมพ มีชองวางเคส แนวตั้งด้านขวา พร้อม
เก้าอี้ล้อเลื่อนสีดํา จํานวน 1 ชุด (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 5
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 80x150x75
 ซม. พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนสีดํา จํานวน 1 ชุดๆละ 5,000
 บาท (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 16

คาจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้ จํานวน 305,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (สํานักปลัด อบต.)
     - โต๊ะโลงทํางาน ขนาด 150x60x75 ซม. จํานวน 15 ตัว
     - โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60x75 ซม. จํานวน 4 ตัว 
     - เก้าอี้สํานักงาน สีดํา ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึ้นลง ขา
เหล็ก จํานวน 10 ตัว
     - เก้าอี้สํานักงาน สีดํา ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึ้นลง ขา
เหล็ก จํานวน 35 ตัว
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จํานวน 1
 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (สํานักปลัด อบต.) 
     - แบบดับเบิ้ลแค๊บ
     - เป็นกระบะสําเร็จรูป
     - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู
     - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
     - ราคารวมภาษีสรรพสามิต
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆละ 22,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  (สํานัก
ปลัด อบต.)
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 9 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
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       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
       3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อย
กวา 2 GB 4 
     – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 268
 ลําดับที่ 1
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 12,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (สํานักปลัด อบต.)
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 16 
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน 
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 268
 ลําดับที่ 2

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน (สํานักปลัด อบต.) 
     - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 268
 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง (สํานัก
ปลัด อบต.)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,664,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,598,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,598,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,230,320 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,920 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่จายเพิ่มให้
แกพนักงานจ้าง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,912,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 852,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 572,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับการจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาควบ
คุมงาน รวมถึงเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
 (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่ได้รับ
ตามสิทธิ (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับตามสิทธิ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ 
     - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
2. คาจ้างเหมาบริการ 
     - เพื่อเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ 
3. คาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ 
     - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาในการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน ปายประชาสัมพันธการชําระภาษี ฯลฯ (กองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี เชน การจ้างเหมาสํารวจข้อมูลภาคสนาม วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
 (กองคลัง)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226
 ลําดับที่ 19

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาที่
พัก คาพาหนะ ฯลฯ (กองคลัง)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับที่ 21
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา และซอมแซม
ครุภัณฑทุกประเภท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม สมุด
บัญชี ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับรถจักรยานยนต และ
รถยนต เชน ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึก ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 153,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สีดํา ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึ้น
ลง จํานวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้ (กอง
คลัง)
     - เก้าอี้สํานักงานสีดํา 
     - มีล้อเลื่อน 
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง    
     - ขาเหล็ก
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:34 หน้า : 19/63



คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 80x150x75
 ซม. พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนสีดํา จํานวน 3 ชุดๆละ 5,000
 บาท (กองคลัง)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ จํานวน 19,300 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครื่องๆละ 19,300 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ (กองคลัง)
     - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
     - ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร
ภาพ (Image Sensor)
     - มีระบบแฟลชในตัว
     - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 271
 ลําดับที่ 26
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 12,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่องๆละ 4,300
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (กองคลัง)
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 16 
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
 ลําดับที่ 23

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อเเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้ (กองคลัง)
     - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:34 หน้า : 21/63



เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 66,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3
 เครื่องๆละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (กอง
คลัง)
      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
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ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 1

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 226,560 บาท

งบดําเนินงาน รวม 226,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 226,560 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดผักตบชวา เชน คาจ้างรถ
แบคโฮ ปาย ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 3) พ
.ศ.2563 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3

คาใช้จายในการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 26,560 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาลสําคัญ วันขึ้นปีใหม วันสงกรานต เชน เป็นคาตอบ
แทน จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลลาดตะเคียน

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน เชน คา
วัสดุ/อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้าที่ 12-13 ลําดับที่ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,370,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,703,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,703,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,171,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
ครูองคการบริหารสวนตําบลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,560 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนงผู้ชวยหัวหน้า
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 614,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,980 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 134,980 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) (กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูที่ได้รับตามสิทธิ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 419,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 365,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาจ้างเหมาในการจัดทําปายประชา
สัมพันธตางๆ คาจ้างเหมารถรับ-สง เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 14,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการเด็กและ
เยาวชน เชน คาวิทยากร, วัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 9

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาจัดเตรียมสถานที่, ของรางวัล ฯลฯ (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 6
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง เชน คาที่พัก คาเดินทาง ฯลฯ (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับที่ 21

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษา และซอมแซม
ครุภัณฑ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

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

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ (กอง
การศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แปรงถู
พื้น ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมน
บอรด ฯลฯ (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 52,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ ประจําปี 2564 จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้ (กองการ
ศึกษา)
     1. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง ตั้งไว้ 20,000 บาท
     2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตั้งไว้ 20,000
 บาท
     3. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ตั้งไว้ 5,000 บาท
     4. โรงเรียนบ้านคลองรวม ตั้งไว้ 4,000 บาท
     5. โรงเรียนบ้านหนองตลาด ตั้งไว้ 3,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,894,210 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,502,210 บาท
ค่าใช้สอย รวม 292,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 292,250 บาท

     1. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 68,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียนในอัตรา คน
ละ 1,700 บาท/ปี สําหรับเด็กอายุ 2 -5 ปี จํานวน 40 คน ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น
     2. คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 196,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลลาดตะเคียน สําหรับเด็กอายุ 2 -5
 ปี จํานวน 40 คน จํานวน 245 วัน ในอัตราวันละ 20 บาท/คน
     3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 28,250 บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สําหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี แยกเป็น
      - คาหนังสือเรียน จํานวน 25 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี รวม 5,000 บาท
      - คาอุปกรณการเรียน จํานวน 25 คน อัตราคนละ 200
 บาท/ปี รวม 5,000 บาท
      - คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 25 คน อัตราคนละ 300
 บาท/ปี รวม 7,500 บาท
      - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 25 คน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี รวม 10,750 บาท
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192
 ลําดับที่ 29
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ค่าวัสดุ รวม 1,209,960 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,189,960 บาท

     เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (กองการศึกษา)
     1. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จํานวน 111 คน จํานวน 260
 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 212,698 บาท
     2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) จํานวน 313
 คน จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็น
เงิน 599,771 บาท
     3. โรงเรียนบ้านหนองตลาด จํานวน 55 คน จํานวน 260
 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 105,391 บาท
     4. โรงเรียนบ้านคลองรวม จํานวน 102 คน จํานวน 260
 วัน อัตราวันละ 7.37 บาท/คน รวมเป็นเงิน 195,452 บาท
     5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลลาด
ตะเคียน จํานวน 40 คน จํานวน 260 วัน อัตราวันละ 7.37
 บาท/คน รวมเป็นเงิน 76,648 บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา สําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,392,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,392,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองรวมตามโครงการใสใจสุขภาพ กาย
สะอาด ฟันแข็งแรง

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองรวม ตามโครงการ
ใสใจสุขภาพ กายสะอาด ฟันแข็งแรง (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179
 ลําดับที่ 11

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

จํานวน 48,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
 ลําดับที่ 14
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาดตามโครงการสงเสริมความรู้และ
การกําจัดขยะที่ถูกต้อง

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาด ตาม
โครงการสงเสริมความรู้และการกําจัดขยะที่ถูกต้อง (กองการ
ศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190
 ลําดับที่ 23

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,324,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (กองการศึกษา)
     1. โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ตั้งไว้ 444,000 บาท 
     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 111
 คน จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน
     2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตั้ง
ไว้ 1,252,000 บาท
     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 313
 คน จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน
     3. โรงเรียนบ้านหนองตลาด ตั้งไว้ 220,000 บาท
     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน55
 คน จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน
     4. โรงเรียนบ้านคลองรวม ตั้งไว้ 408,000 บาท
     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 102
 คน จํานวน 200 วัน อัตราวันละ 20 บาท/คน
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172
-173 ลําดับที่ 1
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตามโครงการ
รณรงคและปองกันยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการรณรงคและปองกันยาเสพติด (กองการ
ศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 19

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านดนตรี-นาฏศิลป์

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและ
ชุมชนด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทย (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 21
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อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุงตามโครงการน้อมนํา “
ศาสตรพระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร
บํารุง ตามโครงการน้อมนํา “ศาสตรพระราชา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 10

อุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุงตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร
บํารุง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชน
ด้านศิลปะการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทย (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 9
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรีตามโครงการบริการวิชาการ
ด้านวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ
พัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทรบุรี ตาม
โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ
การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 22

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 767,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายตามโครงการสํารวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันโรคไข้เลือด
ออก เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 4

คาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 2

โครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3RS 
ของตําบลลาดตะเคียน

จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการลดและการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3RS ของตําบลลาดตะเคียน เชน คา
วิทยากร คาปายโครงการ วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 212 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน วัคซีน น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
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งบเงินอุดหนุน รวม 347,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 347,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาดตะเคียนตามโครงการ
คายเยาวชนลาดตะเคียน มุงมั่นพัฒนาเติบโตโชวศักยภาพ

จํานวน 87,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลาด
ตะเคียนตามโครงการคายเยาวชนลาดตะเคียน มุงมั่นพัฒนาเติบ
โตโชวศักยภาพ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 5

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามโครงการอุดหนุนสําหรับดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการ
อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,542,804 บาท

งบบุคลากร รวม 3,924,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,924,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,131,260 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,543,920 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้าง (กองชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 146,820 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 2,354,804 บาท
ค่าตอบแทน รวม 398,265 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 316,265 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตางๆ ฯลฯ และเงินประะโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลที่ได้รับตาม
สิทธิ (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับตามสิทธิ (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,116,539 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 396,539 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ (กองชาง)  
     1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตางๆ 
      - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
     2. คาจ้างเหมาบริการ 
      - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ
     3. คาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ 
      - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาการจัดทําปายประชาสัมพันธ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้องรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
     4. คาจ้างออกแบบ 
      - เพื่อจายเป็นคาออกแบบ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการซอมแซมถนนดินลูกรังในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโครงการซอมแซมถนนดินลูกรังในเขตตําบล
ลาดตะเคียน (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 
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คาใช้จายตามโครงการซอมแซมถนนลาดยางในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูปชนิดถุงพร้อมจัดซื้อ
น้ํายางมะตอย CRS2 สําหรับงาน TACK COAT สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงซอมถนนลาดยางภายในตําบลลาดตะเคียน (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 229
  ลําดับที่ 1

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง (กองชาง)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับ 21

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติ (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ฯลฯ (กอง
ชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน เลื่อย ค้อน ฯลฯ (กองชาง)
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล ฯลฯ สําหรับใช้กับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองชาง (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ
โปสเตอร สี พูกัน ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเสื้อ รองเท้า ฯลฯ ของพนักงานเก็บขยะ (กอง
ชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เมาส ฯลฯ
 (กองชาง)

งบลงทุน รวม 264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 264,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สีดํา ล้อเลื่อน ปรับระดับ ขึ้น
ลง จํานวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้ (กองชาง)
     - เก้าอี้สํานักงานสีดํา 
     - มีล้อเลื่อน 
     - สามารถปรับระดับขึ้นลง    
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 13
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 80x150x75
 ซม. พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อนสีดํา จํานวน 2 ชุดๆละ 5,000
 บาท (กองชาง)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 44,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ (กองชาง)
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
       1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ 
       2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
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น้อยกวา 3 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่  92  ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231
 ลําดับที่ 10

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,885,600 บาท
งบลงทุน รวม 9,885,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,885,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 จากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงบ้านนายบุญธรรม คงเงิน

จํานวน 489,500 บาท
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     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 จาก
ถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายบุญธรรม คงเงิน ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 1 แหงๆละ 6 ทอน กอสร้างตาม
แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 35

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จากประปาบ้าน
คลองถึงบ้านลาดตะเคียน หมูที่ 1

จํานวน 759,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
 จากประปาบ้านคลองถึงบ้านลาดตะเคียน หมูที่ 1 ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 364 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 1,456 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 33
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 จากบ้านนาง
หมุย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ

จํานวน 491,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
 จากบ้านนางหมุย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ ถนนกว้าง 5
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 950 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 จากถนนสาย
บ้านโคกกลางถึงบ้านโคกชัน

จํานวน 481,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12
 จากถนนสายบ้านโคกกลางถึงบ้านโคกชัน ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 จากบ้านหลังเขา 
 ถึงบ้านกลาง หมูที่ 7

จํานวน 481,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12จาก
บ้านหลังเขา ถึงบ้านกลาง หมูที่ 7 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 920
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัด
ทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 105

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 จากถนนลาดยาง
สายบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสายบ้านคลองยาง

จํานวน 402,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13
 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองหมี ถึงถนนลาดยางสายบ้าน
คลองยาง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 768 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตาม
แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 107
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จากบ้านนาย
จงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน บ้านคลองรวม หมูที่ 9

จํานวน 774,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จาก
บ้านนายจงกล แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศมัน ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 1,500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้ง
สองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบ
ต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กอง
ชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 5

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จากบ้านนายสม
ชาย กรุณา ถึงโครงการรมโพธแก้ว

จํานวน 491,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จาก
บ้านนายสมชาย กรุณา ถึงโครงการรมโพธแก้ว ถนนกว้าง 5
 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 950 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
 ลําดับที่ 47
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จากถนนคอนกรีต
เดิมบ้านหนองกง ถึงแยกถนนสายอางมหา

จํานวน 439,700 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จาก
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านหนองกง ถึงแยกถนนสายอางมหา ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 16 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จากเทศบาล ซอย 
5 ถ้ําทิพย  ถึงหน้าฟารมเห็ด

จํานวน 489,700 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จาก
เทศบาลซอย 5 ถ้ําทิพย ถึงหน้าฟารมเห็ด ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 936 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:34 หน้า : 47/63



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จากบ้านอางมหา  
ถึงบ้านโปรงเข้น้อย หมูที่ 4

จํานวน 481,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 จากบ้านอางมหา ถึงบ้านโปรงเข้น้อย หมูที่ 4 ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 66

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จากบ้านหนอง
ตลาด ตําบลลาดตะเคียน เชื่อมตอบ้านอางปลากั้ง ตําบลเขาไม้แก้ว

จํานวน 481,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จาก
บ้านหนองตลาด เชื่อมตอบ้านอางปลากั้ง ตําบลเขาไม้แก้ว ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสอง
ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต
.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 3
) หน้าที่ 18 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:34 หน้า : 48/63



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จากบ้านนางสน  
ถึงบ้านนางบุญเลิศ

จํานวน 481,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จาก
บ้านนางสน ถึงบ้านนางบุญเลิศ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 920
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัด
ทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 27

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จากบ้านนายบุญ
รวย พรเอี่ยม ถึงบ้านนางสันทนา พูลแก้ว

จํานวน 522,700 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จาก
บ้านนายบุญรวย พรเอี่ยม ถึงบ้านนางสันทนา พูลแก้ว ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้ง
สองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบ
ต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กอง
ชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงเปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 31
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโปรงเข้ หมูที่ 5 - 
บ้านอางมหา หมูที่ 6

จํานวน 491,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโปรง
เข้ หมูที่ 5 - บ้านอางมหา หมูที่ 6 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 950
 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัด
ทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 7

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 10  ถนนสายบ้าน
หนองคล้า -โคกกระท้อนจากแยกบ้านนายมานิตย  อาจคง ถึง
ประปาบ้านคลอง

จํานวน 289,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 10 ถนน
สายบ้านหนองคล้า - โคกกระท้อน จากแยกบ้านนายมานิตย อาจ
คง ถึงประปาบ้านคลอง ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร โดยทําการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อม
เกลี่ยตกแตงเสร็จเรียบร้อย กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 156

วันที่พิมพ : 17/8/2563  11:14:34 หน้า : 50/63



โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูที่ 9 จากบ้านใหมชูทอง 
ถึงฝายน้ําล้น

จํานวน 128,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมูที่ 9 จากบ้าน
ใหมชูทอง ถึงฝายน้ําล้น ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.30 เมตร โดยทําการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อม
เกลี่ยตกแตงเสร็จเรียบร้อย กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 154

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากบ้านนายพันธ ทาช้าง ถึงหมู
ที่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว

จํานวน 294,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 5 จากบ้านนาย
พันธ ทาช้าง ถึงหมูที่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 1,025 เมตร สูง 0.30 เมตร โดยทําการกอสร้างถนน
ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแตงเสร็จเรียบร้อยกอสร้างตามแบบแปลน
ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1
 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 77 ลําดับที่ 39
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 8 จากบ้านนางอรชน ถึงบ้านนาย
ประทัศน

จํานวน 111,100 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 8 จากบ้านนางอร
ชน ถึงบ้านนายประทัศน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350
 เมตร สูง 0.30 เมตร โดยทําการกอสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ย
ตกแตงเสร็จเรียบร้อยกอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด
ตะเคียน พร้อมจัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 25 ลําดับที่ 15

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา หมูที่ 9 จากบ้านนางรังษี เตชะบัน ถึง
โรงงานเจแอนดเจ สลิปโปรดักส

จํานวน 237,100 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างทอระบายน้ํา หมูที่ 9 จากบ้านนางรัง
ษี เตชะบัน ถึงโรงงานเจแอนดเจ สลิปโปรดักส โดยทําการกอ
สร้างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.60x1.00 เมตร ระยะทางยาว 68 เมตร พร้อมบอพัก
คอนกรีต กอสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อม
จัดทําปายโครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 34 ลําดับที่ 36

โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 3 จากบ้านนายธรรมนูญ ถึงบ้านนาย
เดือน บุพลับ

จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟา หมูที่ 3 จากบ้านนาย
ธรรมนูญ ถึงบ้านนายเดือน บุพลับ (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 50
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากบ้านนายธรรมนูญถึงบ้าน
นายเดือน บุพลับ

จํานวน 45,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากบ้านนาย
ธรรมนูญถึงบ้านนายเดือน บุพลับ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 320
 เมตร โดยทําการลงลูกรังที่เป็นหลุมบอพร้อมเกลี่ยตกแตงเสร็จ
เรียบร้อย ระยะทางยาว 320 เมตร กอสร้างตามแบบแปลน
ของ อบต.ลาดตะเคียน (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 35

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากบ้านนายสมพร ไชยเคน ถึง
หมูที่ 7 ตําบลหาดนางแก้ว

จํานวน 243,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3 จากบ้านนาย
สมพร ไชยเคน ถึงหมูที่ 7 ตําบลหาดนางแก้ว ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 5,200 เมตร โดยทําการลงลูกรังที่เป็นหลุมบอพร้อม
เกลี่ยตกแตงเสร็จเรียบร้อย ระยะทางยาว 1,700 เมตร กอสร้าง
ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 36
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้านผู้ใหญสุดใจ หมูที่ 2 ถึง
บ้านคลองรวม หมูที่ 9

จํานวน 175,100 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังจากสี่แยกบ้านผู้ใหญสุด
ใจ หมูที่ 2 ถึงบ้านคลองรวม หมูที่ 9 ถนนกว้าง 4
 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยทําการลงลูกรังที่เป็นหลุมบอพร้อม
เกลี่ยตกแตงเสร็จเรียบร้อย ระยะทางยาว 1,200 เมตร กอสร้าง
ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทําปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) หน้าที่ 25 ลําดับที่ 22

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายเพื่อบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสร้าง เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอกระจายขาว ฯลฯ
 (กองชาง)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 231
 ลําดับที่ 11
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 498,550 บาท

งบดําเนินงาน รวม 498,550 บาท
ค่าใช้สอย รวม 498,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เชน จัดซื้อน้ํายาตรวจปัสสาวะ ,คาวิทยากร ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 205
 ลําดับที่ 9

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 43,300 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพ  เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ วัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การอบรม ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 5

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 12,700 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการ เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
 (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203
 ลําดับที่ 2
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ
 (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 8 

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ เชน การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย การจัดอบรม ประชุม ชี้แจงการสร้างทัศนคติในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 8

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 148,650 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ เชน จ้างเหมารถบัส คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203
 ลําดับที่ 3
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คาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เชน คา
วิทยากร คาปายโครงการ อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ (สํานักปลัด อบต
.)
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 217
 ลําดับที่ 8

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 26,200 บาท

     เพื่อจายตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร วัสดุ/อุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่ตําบลลาดตะเคียน จํานวน 17,700 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงกาสงเสริมอาชีพให้กับสตรีใน
พื้นที่ตําบลลาดตะเคียน เชน เชน คาวิทยากร คาปาย
โครงการ วัสดุอุปกรณที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 121,250 บาท

งบดําเนินงาน รวม 121,250 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 8

คาใช้จายในการสงทีมเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 21,250 บาท

     เพื่อเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาอําเภอกบินทรบุรี (กอง
การศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 165,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 46,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเครื่องเสียง ปาย ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 3

คาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 13,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม เชน วิทยากร, วัสดุ/อุปกรณ ฯลฯ  (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210
 ลําดับที่ 11

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 106,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดเตรียมสถานที่ เงินรางวัล คาตอบแทน ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
     เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 207
 ลําดับที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้และบํารุงรักษาต้นไม้ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปลูกต้นไม้และบํารุงรักษา
ต้นไม้ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 216
 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช กําจัด
ศัตรูพืช และสัตว ปุ๋ย ฯลฯ ต้นไม้ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 216
 ลําดับที่ 7

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษน้ํา รักษ
ปา รักษาแผนดิน เชน การเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ ทรายถม ถุงใส
ทราย ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 215
 ลําดับที่ 2
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โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม" จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ "1 อปท 1 ถนน ท้องถิ่น
ใสใจสิ่งแวดล้อม" เชน การจัดซื้อต้นไม้ประดับตกแตง ฯลฯ
 (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 216
 ลําดับที่ 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,917,633 บาท

งบกลาง รวม 15,917,633 บาท
งบกลาง รวม 15,917,633 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 193,596 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5 (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233
 ลําดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,744 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233
 ลําดับที่ 6

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204
 ลําดับที่ 6
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,867,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แกผู้มีสิทธิฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,458,400 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการให้แกผู้มีสิทธิฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 1

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีสาธารณภัยขึ้น เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 232
 ลําดับที่ 1

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดจราจรโดยพิจารณาจากคาปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดจราจร โดยพิจารณาจายจาก
เงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 232
 ลําดับที่ 3
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 216,158 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับ จากสํานักงาน
ประกันสุขภาพโดยใช้ฐานจํานวนประชากร ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2563 จํานวน 9,607 คน (สํานักปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 232
 ลําดับที่ 2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 414,535 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น (กทบ.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ (สํานัก
ปลัด อบต.)
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 233
 ลําดับที่ 5
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจรโดยพิจารณาจาก
ค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

216,158

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

193,596

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,867,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,744

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

414,535

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,458,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจรโดยพิจารณาจาก
ค่าปรับตามกฎหมาย
จราจรทางบก

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

216,158

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

193,596

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,867,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,744

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

414,535

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,458,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,543,920 448,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

146,820

เงินเดือนพนักงาน 2,131,260 1,171,200

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 84,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

316,265 134,980

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 365,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,521,320 2,521,320

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,559,280 3,551,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,020 43,020

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

173,340 320,160

เงินเดือนพนักงาน 6,277,920 9,580,380

เงินประจําตําแหน่ง 324,000 486,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 140,000 185,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,557,610 2,008,855

ค่าเช่าบ้าน 432,000 474,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 715,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปลูกต้นไม้และบํารุง
รักษาต้นไม้

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สํารวจและขึ้นทะเบียน
ประชากรสุนัขและแมว

20,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

396,539

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กําจัดผักตบชวา

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาของ อบต.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปลูกต้นไม้และบํารุง
รักษาต้นไม้

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สํารวจและขึ้นทะเบียน
ประชากรสุนัขและแมว

20,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

620,000 1,016,539

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

250,000 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กําจัดผักตบชวา

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาของ อบต.

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษี

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
ในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

43,300

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

12,700

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษี

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
ในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

300,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ในเขตตําบลลาด
ตะเคียน

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

200,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

43,300

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

12,700

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

46,500

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

13,200

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเด็กและเยาวชน

14,400

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  09:32:21 หน้า : 9/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน

50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

17,400 17,400

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

46,500

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

13,200

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเด็กและเยาวชน

14,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

148,650

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

106,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000

ค่าใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 
ศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสําคัญ

26,560

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

148,650

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

106,200

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 240,000

ค่าใช้จายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 
ศึกษาดูงาน

409,800 409,800

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสําคัญ

26,560

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

21,250

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  พวงมาลาฯ

โครงการ "1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม"

100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลลาด
ตะเคียน

100,000

โครงการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลัก 3RS ของ
ตําบลลาดตะเคียน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

26,200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับสตรีในพื้นที่ตําบล
ลาดตะเคียน

17,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

21,250

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  พวงมาลาฯ

8,000 8,000

โครงการ "1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม"

100,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลลาด
ตะเคียน

100,000

โครงการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลัก 3RS ของ
ตําบลลาดตะเคียน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

26,200

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับสตรีในพื้นที่ตําบล
ลาดตะเคียน

17,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

292,250

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,189,960

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 30,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

292,250

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 510,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 235,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 550,000 850,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,189,960

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 230,000 290,000

วัสดุอื่น 30,000 30,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  09:32:21 หน้า : 16/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 10,000

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลาย
เอกสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้สํานักงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 60,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 43,000 43,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 27,500 37,500

ค่าจัดซื้อเครื่องทําลาย
เอกสาร

31,000 31,000

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 11,000 11,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ

288,600 288,600

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

16,500 16,500

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก

20,000 20,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

5,000 5,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 20,000 20,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน
พร้อมเก้าอี้สํานักงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
สภาพร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

เครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม
สภาพร้อมเก้าอี้

305,000 305,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

44,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก

25,800 25,800

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500 2,500

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า

25,000 25,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 66,000 66,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 400,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล)

854,000 854,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 19,300 19,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 จากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงบ้านนาย
บุญธรรม คงเงิน

489,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 จากประปาบ้าน
คลองถึงบ้านลาด
ตะเคียน หมู่ที่ 1

759,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 จากบ้านนางหมุ่ย 
มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ

491,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 จากถนนสายบ้าน
โคกกลางถึงบ้านโคกชัน

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 จากบ้านหลังเขา  
ถึงบ้านกลาง หมู่ที่ 7

481,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 1 จากถนนคอนกรีต
เดิม ถึงบ้านนาย
บุญธรรม คงเงิน

489,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 จากประปาบ้าน
คลองถึงบ้านลาด
ตะเคียน หมู่ที่ 1

759,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 11 จากบ้านนางหมุ่ย 
มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ

491,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 จากถนนสายบ้าน
โคกกลางถึงบ้านโคกชัน

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 12 จากบ้านหลังเขา  
ถึงบ้านกลาง หมู่ที่ 7

481,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13 จากถนนลาดยาง
สายบ้านหนองหมี ถึง
ถนนลาดยางสายบ้าน
คลองยาง

402,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 จากบ้านนายจงกล 
แสนถม ถึงบ้านนาย
ปารมี หมันเทศมัน บ้าน
คลองร่วม หมู่ที่ 9

774,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 จากบ้านนายสม
ชาย กรุณา ถึงโครงการ
ร่มโพธ์แก้ว

491,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 จากถนนคอนกรีต
เดิมบ้านหนองกง ถึง
แยกถนนสายอ่างมหา

439,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 13 จากถนนลาดยาง
สายบ้านหนองหมี ถึง
ถนนลาดยางสายบ้าน
คลองยาง

402,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 2 จากบ้านนายจงกล 
แสนถม ถึงบ้านนาย
ปารมี หมันเทศมัน บ้าน
คลองร่วม หมู่ที่ 9

774,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 จากบ้านนายสม
ชาย กรุณา ถึงโครงการ
ร่มโพธ์แก้ว

491,900

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 จากถนนคอนกรีต
เดิมบ้านหนองกง ถึง
แยกถนนสายอ่างมหา

439,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 จากเทศบาล ซอย 
5 ถ้ําทิพย์  ถึงหน้า
ฟาร์มเห็ด

489,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 จากบ้านอ่างมหา  
ถึงบ้านโปร่งเข้น้อย หมู่
ที่ 4

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 จากบ้านหนอง
ตลาด ตําบลลาด
ตะเคียน เชื่อมต่อบ้าน
อ่างปลากั้ง ตําบลเขาไม้
แก้ว

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนางสน  
ถึงบ้านนางบุญเลิศ

481,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 จากเทศบาล ซอย 
5 ถ้ําทิพย์  ถึงหน้า
ฟาร์มเห็ด

489,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 จากบ้านอ่างมหา  
ถึงบ้านโปร่งเข้น้อย หมู่
ที่ 4

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 จากบ้านหนอง
ตลาด ตําบลลาด
ตะเคียน เชื่อมต่อบ้าน
อ่างปลากั้ง ตําบลเขาไม้
แก้ว

481,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนางสน  
ถึงบ้านนางบุญเลิศ

481,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนายบุญ
รวย พรเอี่ยม ถึงบ้าน
นางสันทนา พูลแก้ว

522,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านโปร่งเข้ หมู่ที่ 5 - 
บ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6

491,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 
10  ถนนสายบ้านหนอง
คล้า -โคกกระท้อนจาก
แยกบ้านนายมานิตย์  
อาจคง ถึงประปาบ้าน
คลอง

289,400

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 
9 จากบ้านใหม่ชูทอง 
ถึงฝายน้ําล้น

128,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้าน
นายพันธ์ ท่าช้าง ถึงหมู่
ที่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว

294,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 จากบ้านนายบุญ
รวย พรเอี่ยม ถึงบ้าน
นางสันทนา พูลแก้ว

522,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านโปร่งเข้ หมู่ที่ 5 - 
บ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6

491,800

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 
10  ถนนสายบ้านหนอง
คล้า -โคกกระท้อนจาก
แยกบ้านนายมานิตย์  
อาจคง ถึงประปาบ้าน
คลอง

289,400

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 
9 จากบ้านใหม่ชูทอง 
ถึงฝายน้ําล้น

128,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้าน
นายพันธ์ ท่าช้าง ถึงหมู่
ที่ 1 ตําบลเขาไม้แก้ว

294,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 จากบ้าน
นางอรชน ถึงบ้านนาย
ประทัศน์

111,100

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางรังษี เตชะบัน 
ถึงโรงงานเจแอนด์เจ 
สลิปโปรดักส์

237,100

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
ธรรมนูญ ถึงบ้านนาย
เดือน บุพลับ

400,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายธรรมนูญถึงบ้าน
นายเดือน บุพลับ

45,900

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสมพร ไชยเคน ถึง
หมู่ที่ 7 ตําบลหาดนาง
แก้ว

243,800

วันที่พิมพ์ : 17/8/2563  09:32:21 หน้า : 29/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 จากบ้าน
นางอรชน ถึงบ้านนาย
ประทัศน์

111,100

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนางรังษี เตชะบัน 
ถึงโรงงานเจแอนด์เจ 
สลิปโปรดักส์

237,100

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย
ธรรมนูญ ถึงบ้านนาย
เดือน บุพลับ

400,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายธรรมนูญถึงบ้าน
นายเดือน บุพลับ

45,900

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายสมพร ไชยเคน ถึง
หมู่ที่ 7 ตําบลหาดนาง
แก้ว

243,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสี่แยกบ้าน
ผู้ใหญ่สุดใจ หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9

175,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเพื่อบํารุง
รักษาสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการอุด
หนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

52,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลลาด
ตะเคียนตามโครงการ
ค่ายเยาวชนลาด
ตะเคียน มุ่งมั่นพัฒนา
เติบโตโชว์ศักยภาพ

87,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังจากสี่แยกบ้าน
ผู้ใหญ่สุดใจ หมู่ที่ 2 ถึง
บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9

175,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเพื่อบํารุง
รักษาสิ่งก่อสร้าง

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการอุด
หนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

260,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

52,000

อุดหนุนโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลลาด
ตะเคียนตามโครงการ
ค่ายเยาวชนลาด
ตะเคียน มุ่งมั่นพัฒนา
เติบโตโชว์ศักยภาพ

87,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการ
รณรงค์และป้องกันยา
เสพติด

30,000

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
ในโรงเรียนและชุมชน
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองร่วมตามโครงการ
ใส่ใจสุขภาพ กาย
สะอาด ฟันแข็งแรง

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกกระท้อนตาม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

48,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตลาดตาม
โครงการส่งเสริมความรู้
และการกําจัดขยะที่ถูก
ต้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการ
รณรงค์และป้องกันยา
เสพติด

30,000

อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 93 (บ้านลาด
ตะเคียน) ตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย
ในโรงเรียนและชุมชน
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองร่วมตามโครงการ
ใส่ใจสุขภาพ กาย
สะอาด ฟันแข็งแรง

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกกระท้อนตาม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย

48,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตลาดตาม
โครงการส่งเสริมความรู้
และการกําจัดขยะที่ถูก
ต้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บํารุง
ตามโครงการน้อมนํา “
ศาสตร์พระราชา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บํารุง
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยใน
โรงเรียนและชุมชนด้าน
ศิลปะการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

30,000

อุดหนุนวิทยาลัยการ
อาชีพกบินทร์บุรีตาม
โครงการบริการวิชาการ
ด้านวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพการจัดหลัก
สูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บํารุง
ตามโครงการน้อมนํา “
ศาสตร์พระราชา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กระบวนการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ

30,000

อุดหนุนโรงเรียนลาด
ตะเคียนราษฎร์บํารุง
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยใน
โรงเรียนและชุมชนด้าน
ศิลปะการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

30,000

อุดหนุนวิทยาลัยการ
อาชีพกบินทร์บุรีตาม
โครงการบริการวิชาการ
ด้านวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพการจัดหลัก
สูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อ
พัฒนาอาชีพประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,324,000

รวม 15,917,633 350,000 287,150 498,550 16,428,404 767,000 6,464,350 226,560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนอาหารกลางวัน 2,324,000

รวม 20,595,890 61,535,537
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