
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
อําเภอ กบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 66,602,076 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,249,360 บาท
งบบุคลากร รวม 6,254,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเคียน รวม 3 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกและรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเคียน รวม 3 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเคียน รวม 3 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะคียน
 จํานวน 1 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ จํานวน 1 คน รองประธาน
สภาฯ จํานวน 1 คน เลขานุการสภาฯ จํานวน1 คน และสมาชิก
สภาฯ จํานวน 32 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,473,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,427,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งปลัด อบต. หน.สป
. นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนา
ชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดฯ อาทิ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นัก
พัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัดฯ เป็น
ต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 848,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดฯ อาทิ
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดฯ อาทิ
ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น

งบดําเนินงาน รวม 2,590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเคียน อาทิเช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะ
กรรมการสอบวินัย เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ
พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเคียน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
สํานักงานปลัดฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ อาทิเช่น ค่าเย็บหนังสือหรือปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการทางคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่า
ติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเคียน จํานวน 15,000 บาท
-ค่ารับรอง เลียงต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เพือเพิมพูน
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภา และเพิมวิสัยทัศน์ในการทํางานให้
แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชนในตําบลวังตะเคียน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเคียน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับการเลือกตัง
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา เป็นต้น
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 10
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เนืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้การได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาวัสดุสํานักงาน อาทิ กระดาษ ลูกแม็ก แฟ้ม
เอกสาร เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิเช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น นํายาล้างห้อง
นํา นํายาทําความสะอาดด่างๆ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษบรูฟ กระดาษ
โปสเตอร์ ฟิลม์ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทีบม เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น หมึก ตลับหมึก
เครืองพิมพ์ แผ่นหรือจายบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารและอาคารประกอบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเคียน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเคียน หมายเลข 037-576579 ในอัตราเดือนละไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็น
ต้น
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ทีเกียวเนืองกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 390,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 290,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา 1 เครือง ส่งเอกสารได้ครังละ 20 
แผ่น

จํานวน 18,000 บาท

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท
จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน จํานวน 5 ชุด จํานวน 50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 คัน จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว จํานวน 4 เครือง

จํานวน 88,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบ
ที 1 จํานวน 4 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครือง จํานวน 11,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้า เช่น ปรับปรุงระบบระบายนํา 
ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าว
สารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 15,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 4,162,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,769,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,769,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,707,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิฯให้
แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิมประจําตําบลของพนักงานส่วน
ตําบลผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) จํานวน 100,000
 บาท แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ค่าตอบแทนณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปฺิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา จํานวน 60,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และ
บุคคลทีได้รับสิทธิตามระเบียบของทางราชการ

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพืต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 350,000 บาท (รายจ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการเช่าเครือถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน
สําหรับฝ่ายแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงานสํารวจ
ข้อมูลเพือจัดทําแผนทีภาษี ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงพยาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ เครืองปรินเตอร์ ตู้ โต๊ะ หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงตาสัญลักษณ์ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนซ้อม แก้วนํา จานรอง ถาด โอ่งนํา มีด กระติกนําเข็ง สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Compact disc, Digital Video Disc, Fla
sh Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(Reel Magnetic Tape Cassette, Cartridge Tape), หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์, กระดาษต่อเนือง, สายเคเบิล, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, ซีดีรอม
ไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key Board), 
เมนบอร์(Main  Board), เมมโมรีซิป(Memory Chip) เช่น RAM, คัต
ซีทฟีดเดอร์(Cut Feeder), เมาส์(Mouse), พรินเตอร์สวิ
ตซิงบ๊อกซ์(Printer Switching Box), เครืองกระจายสัญญาณ(Hub), 
แผ่นวงจรอิเส็กทรอนิกส์(Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นต้น, เครืองอ่านและเครืองบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์(Diskette), แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk), แบบซีดีรอม(CD-
ROM), แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น, โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีมีราคาต่อหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และอืนๆที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินรการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

งบลงทุน รวม 148,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารสําหรับจัดเก็บเอกสารแบบบานเลือน
กระจก จํานวน 2 หลัง
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จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบลที
บรรจุใหม่หรือพนักงานส่วนตําบลทียังไม่มีโต๊ะทํางาน หรือโต๊ะทํางาน
ชํารุด จํานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2
 ชุด มีรายละเอียดดังนี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยว่า 8 แกน หรือ
2.ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-ทีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-มี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,288,040 บาท
งบบุคลากร รวม 593,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 192,240 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,800 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฝึกอบรม อปพร. จํานวน 300,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎจราจร จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 90,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,834,000 บาท
งบบุคลากร รวม 520,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการศึกษา อาทิ
เช่น ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ
นันทนาการฯ เป็นต้น

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองการศึกษา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา อาทิเช่น ผู้
ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นต้น

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) จํานวน 40,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
2.พิธีเปิดอาคารต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทีเกียวข้องฯ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
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งบลงทุน รวม 744,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 744,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบบรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน จํานวน 722,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี หรือกลังเครือง
ยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90 กิโลวัตต์ ห้องโดยสารเป็นแบบดับ
เบิลแค็บ 4 ประตู เป็นกระบะสําเร็จรูป เป็นราคารวมเครืองปรับ
อากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ แบบที 1จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
 ชุด มีรายละเอียดดังนี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยว่า 8 แกน หรือ
2.ในกรณีทีมีความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-ทีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,334,823 บาท
งบบุคลากร รวม 1,562,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,562,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 530,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 840,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,089,411 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) จํานวน 40,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,485,470 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 90,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด จํานวน 30,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,655,470 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วัง
ตะเคียน จํานวน 932,470 บาท
-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 323,000 บาท
-ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
-ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 200,000 บาท

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลวังตะเคียน จํานวน 100,000 บาท
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยด้านยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนตําบลวังตะเคียน จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,461,941 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,981,941 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
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วัสดุอืน จํานวน 130,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,167,812 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 288,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120x240 เซนติเมตร จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตังหรือชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง

จํานวน 57,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตังหรือชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครือง มีรายละเอียดดังนี
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
2.ราคาทีกําหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง
3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ (ชนิดตังพืนและแขวน)
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7.การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57) เมือวันที 14
 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลัังาน โดยให้พิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
 -ถ้าจํานวนบีทียู่ไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)
8.การติดตังเครืองปรับอากาศ
 -แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 8 ตู้ จํานวน 44,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 8 ตู้ม มีรายละเอียดดังนี
1.มีมือจัดชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 8 ตู้ จํานวน 34,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 8 ตู้ มีรายละเอียดดังนี
1.ขนาด 15 ลินชัก
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
จัดซือพัดลม จํานวน 10 เครือง จํานวน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือเครืองเล่น ดีวีดี จํานวน 5 เครือง จํานวน 50,000 บาท
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 8 เครือง จํานวน 50,000 บาท
จัดซือลําโพง จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 17,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิว จํานวน 1
 เครือง มีรายละเอียดดังนี
1.เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครืองยนต์ แบบมือถือ
2.ใช้เครืองยนต์เบนซิล 1 สูบ 2 จังหวะ
3.ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า
5.ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิว

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 879,612 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขนาด 
27x33 เมตร

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดย
ก่อสร้างรัว มีความยาว 117 เมตร สูง 1 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จํานวน 429,612 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษี
ถาวร โดยก่อสร้างเป็นอาคารปูนชันเดียว ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวัง
ตะเคียน (สถ.ศพด.1) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 3,515,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,515,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,515,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการดังนี
1.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จํานวน 761,200 บาท
2.โรงเรียนบ้านหนองคล้า จํานวน 268,400 บาท
3.โรงเรียนบ้านเขากระแต จํานวน 462,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านหนองหอย จํานวน 444,400 บาท
5.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จํานวน 470,800 บาท
6.โรงเรียนบ้านคลองระกํา จํานวน 435,600 บาท
7.โรงเรียนบ้านแก่ จํานวน 268,400 บาท
8.โรงเรียนวัดเนินสูง จํานวน 404,800 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 935,500 บาท
งบบุคลากร รวม 364,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 364,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง มีรายละเอียด
ดังนี
1.ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2.ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
3.กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชือโรคหรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึงเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 127,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆของ อสม.ทุกหมู่
บ้านทัง17 หมู่บ้านๆละ 15,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 382,000 บาท
งบบุคลากร รวม 262,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,696,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,132,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,132,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 727,540 บาท
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,500 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใน
สํานักงาน

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ชุด จํานวน 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครือง จํานวน 22,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 12,402,318 บาท
งบบุคลากร รวม 318,318 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,318 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,918 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,400 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 525,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,314,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้การไดัดีดังเดิม
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,294,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านห้วยกระบอก ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 494,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 10 บ้านห้วย
กระบอก ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากบ้าน
นางสงัด ผันนะลา ถึงบ้านนางวิมล คําไสย สภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านเนินนางาม ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 11 บ้านเนินา
งาม ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากบ้านนาง
สวรรค์ พรมเทา ถึงบ้านนายสังวาลย์ กันเหตุ สภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว่าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จํานวน 2 แห่งๆละ 7 ท่อน พร้อมยา
แนวฝังกลบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 บ้านซําป่าตอง ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 491,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 12 บ้านซําป่ตอง
 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากสระนําในหมู่
บ้าน ถึงบ้านนางสายฝน วงค์ชมพู สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว่าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยลงลูกรังไหล่
ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
จํานวนลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 2 แห่งๆ
ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวฝังกลบ และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 บ้านโนนเจริญ ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 487,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 16 บ้านโนน
เจริญ ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากบ้านนาย
ประหยัด แสงเงิน ถึงบ้านนางดารา ฤทธิ เย็น สภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว่าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้างหรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 1 แห่งๆละ 6 ท่อน พร้อมยา
แนวฝังกลบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านเขากระแต ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 499,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 2 บ้านเขา
กระแต ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากถนนลาด
ยางหน้าโรงเรียนบ้านเขากระแต ถึงบ้านนางปราณี อินเบิด สภาพเดิมเป็น
ถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จํานวน 2 แห่งๆละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวฝัง
กลบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านวังตะเคียน ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 482,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที 5 บ้านวัง
ตะเคียน ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากบ้าน
นายตึง แดงโชติ ถึงบ้านนายร่มโพธิ แรมจันทึก สภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านเนินสูง ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 491,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านเนินสูง ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากหลังเมรุวัดเนินสูง ถึง
บ้านนายเภา เภาคํา สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 เมตร จํานวน 2 แห่ง ๆ
 ละ6 ท่อน  พร้อมยาแนวฝังกลบ และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียนกําหนด
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที 14 บ้านใหม่วังตะเคียน ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 493,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที 14 บ้านใหม่วังตะเคียน ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากอาคารอัดนํา หมู่
ที 14 บ้านใหม่วังตะเคียน ถึงทีนานายสมชาย โทเคน สภาพเดิมเป็นถนน
ทางเกวียนชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนมีความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ทําการก่อสร้างเป็นถนนดินลูกรัง มีขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลีย 0.50 เมตร มีปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1.00X1.00 เมตร จํานวน 4 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยา
แนวผังกลบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียนกําหนด
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านเนินหินกอง ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 463,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 บ้านเนินหิน
กอง ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจาก
บ้านนางคําเปรือง นนทอง ถึงบ้านนายสมปอง ทาสินธ์ สภาพเดิมเป็นถนน
ลาดยางผิวเคพซีล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ดําเนินการซ่อม
สร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านใหม่วังตะเคียน 
ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 1,290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14  บ้านใหม่วัง
ตะเคียน ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการ
จากบ้านนางสวิน สุดาบรรณ ถึงบ้านนายวิชัย รักทรัพย์  สภาพเดิมเป็น
ถนนลาดยางผิวเคพซีล ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 375 เมตร โดยซ่อมสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,250 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
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โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 17 บ้านคลองนางลิง 
ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 999,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 17  บ้านคลอง
นางลิง ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการ
จากบ้านนางอรัญ ญาพรมเทาถึงบ้านนายทองหล่อ นึกถึง สภาพเดิมเป็น
ถนนดินลูกรังชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร ดําเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,650 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 66 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านแก่ง ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 1,319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3  บ้านแก่ง ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจากบ้านนาย
เดือน ภักดีรัตน์  ถึงบ้านนายพจน์ ฉันพินิจ สภาพเดิมเป็นถนนลาดยางผิว
เคพซีลชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร โดยซ่อมสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,250 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านหนองหอย ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 1,319,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4  บ้านหนอง
หอย ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจาก
สํานักสงฆ์บ้านหนองหอย (เก่า) ถึงบ้านนายคําหล้า เหมสําอางค์ สภาพเดิม
เป็นถนนลาดยางชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาด
กว้าง 7 เมตร ยาว 450 เมตร โดยซ่อมสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 2,250 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ทัง 2 ข้าง หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที 7 บ้านหนองคล้า ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 1,098,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7  บ้านหนอง
คล้า ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจาก
บ้านนายพงษ์ศักดิ เครือมัน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองคล้า สภาพเดิมเป็น
ถนนลาดยางผิวเคพซีลชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร โดยซ่อมสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร พร้อมตีเส้นแบ่งผิวจราจร และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
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โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน 
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 468,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพเดิม
กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร ปรับปรุงโดยการต่อเติมขยาย
ด้านข้างขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 4 เมตร ทําให้โรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียนมีขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วังตะเคียนกําหนด
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที 6 บ้านวังตะเคียน ตําบลวังตะเคียน 
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 402,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที 6 บ้านวังตะเคียน ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากบ้านนายบุญเลิศ วาจา
คํา ถึงฝายนําล้นคลองห้วยไคร้ บ้านวังตะเคียน สภาพเดิมเป็นถนนดิน
ลูกรังชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ มีขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ทําการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมใหม่ ให้มี
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร เกลียปรับแต่งเรียบร้อย วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 
เมตร จํานวน 1 แห่ง 6 ท่อน และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00X1.00 เมตร จํานวน 5 แห่ง ๆ ละ 6 ท่อน  พร้อมยาแนว
ฝังกลบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,102,700 บาท
งบบุคลากร รวม 707,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 707,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 682,500 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยาง
รถยนต์ นําเบรก เครืองยนต์(อะไหล่) เป็นต้น (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ (ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 250,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
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โครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
กบินทร์บุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพือพัฒนาเด็ก และเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จํานวน 50,000 บาท
โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 50,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลวังตะเคียนต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรม
ออกกําลังกายภายในหมู่บ้านเพือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยทีดีให้แก่
ประชาชนภายในหมู่บ้าน ทัง 17 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะเคียน โดยมอบเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 875,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมการละเล่นและการแข่งขันกีฬาพืนบ้าน จํานวน 50,000 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ตําบลวังตะเคียน จํานวน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 500,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 245,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ ดังนี
1.โครงการจัดงานเทศการมาฆปูรมีศรีปราจีน ครังที ๓๒ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน 20,000 บาท
2.โครงการจัดงานันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ จํานวน 5,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ของหมู่บ้าน จํานวน 17 หมู่บ้าน ดังนี
-หมู่ที 1 บ้านโนนฝาว จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 2 บ้านเขากระแต จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 3 บ้านแก่ง จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 4 บ้านหนองหอย จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 5 บ้านวังตะเคียน จํานวน 20,000 บาท
-หมู่ที 6 บ้านวังตะเคียน จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 7 บ้านหนองล้า จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 8 บ้านเนินสูง จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 9 บ้านคลองระกํา จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 10 บ้านห้วยกระบอก จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 11 บ้านเนินนางาม จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 12 บ้านซําป่าตอง จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 13 บ้านเนินหินกอง จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 14 บ้านใหม่วังตะเคียน จํานวน 15,000 บาท
-หมู่ที 15 บ้านใหม่สระบุรี จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 16 บ้านโนนเจริญ จํานวน 10,000 บาท
-หมู่ที 17 บ้านคลองนางลิง จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,551,500 บาท
งบบุคลากร รวม 204,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,337,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี จํานวน 200,000 บาท
โครงการสืบสานโครงการในพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ

จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 807,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,500 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 2,338,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราช
ดําริฯ

จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,318,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,313,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงเเชมเปญ หมู่ที 1 บ้านโนนฝาว 
ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอถังแชมเปญ หมู่ที 1 บ้านโนนฝาว ตําบล
วังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยติดตังหอถังเหล็กทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถังกรอง
สนิมเหล็ก จํานวน 1 ใบ ติดตังเครืองสูบนําแบบจุ่ม ขนาด 1.5 แรง
ม้า พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด
โครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที 15 บ้านใหม่สําพันตา 
ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหอถังแชมเปญ หมู่ที 15 บ้านใหม่สําพัน
ตา ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยติดตังหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองสนิมเหล็ก จํานวน 1 ใบ และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด
โครงการขุดลอกสระนํา หมู่ที 9 บ้านคลองระกํา ตําบลวังตะเคียน อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 1,130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระนํา หมู่ที 9 บ้านคลองระกํา ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพเดิมสระนํามีขนาด
กว้าง 76 เมตร ยาว 90 เมตร ทําการขุดลอกเฉพาะก้นสระนําให้มีขนาด
กว้าง 76 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกลงอีกเฉลีย 3 เมตร ความลด
เอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,400 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที อบต.วัง
ตะเคียน กําหนด
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โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ๑๕ บ้านใหม่สําพันตา ตําบลวังตะเคียน อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 213,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 15 บ้านใหม่สําพันตา ตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สถานทีขุดเจาะกลุ่มบ้าน
หนองผํา จํานวน 1 บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 6 นิว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือตรวจวัดได้ปริมาตรนําไม่
น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง ติดตังเครืองสูบนําแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส
) ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตังอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดนํา รวมขยายเขตไฟฟ้า
และติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบที อบต.วังตะเคียน กําหนด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,640,295 บาท
งบกลาง รวม 16,640,295 บาท
งบกลาง รวม 16,640,295 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,419,600 บาท
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,782,400 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 1,470,388 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จําเป็น เร่งด่วนเพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 332,680 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 232,680 บาท
2.เงืนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 255,227 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําหน็บบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) 1%จากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
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