
 

ข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง 
 ค าแถลง 
- ค ำแถลง : รำยละเอียดค ำแถลง 
- ค ำแถลง : รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 
- ค ำแถลง : รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย 
 บันทึกหลักการและเหตุผล 
- บันทึกหลักกำรและเหตุผล : รำยละเอียดบันทึกหลักกำรและเหตุผล แบ่งตำมด้ำน 
- บันทึกหลักกำรและเหตุผล : รำยละเอียดบันทึกหลักกำรและเหตุผล แบ่งตำมแผนงำน 
- บันทึกหลักกำรและเหตุผล : รำยละเอียดบันทึกหลักกำรและเหตุผล 
- รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
- รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 
- รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
- รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย 
- ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ ๑ 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
      
               บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทรงคนอง จะไดเ้สนอร่ำงข้อบัญญัต ิงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บรหิำรองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลทรงคนองจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2561 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 54,499,592.58 บำท 
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 19,093,267.98 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 16,314,721.38 บำท 
    1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 

โครงกำร รวม 0.00 บำท 
    1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 6 โครงกำร รวม 

1,090,962.65 บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 
   (1) รำยรบัจริง จ ำนวน 41,261,202.44 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 5,952,777.85 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ 
และใบอนุญำต 

จ ำนวน 905,458.50 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน จ ำนวน 422,290.21 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค

และกำรพำณิชย ์
จ ำนวน 1,922,332.00 บำท 

   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 192,660.00 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 19,499,252.88 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 12,366,431.00 บำท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 72,000.00 บำท 

  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 28,077,974.11 บำท ประกอบด้วย 
   งบกลำง จ ำนวน 7,363,901.00 บำท 
   งบบุคลำกร จ ำนวน 9,509,549.70 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 7,238,262.81 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 2,961,260.60 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,005,000.00 บำท 
  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 72,000.00 บำท 
  (5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 6,446,055.00 บำท 
  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 
  (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
 



  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 

        
          รายรับจริง ปี  

2560 
ประมาณการ ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภำษีอำกร 6,241,113.20 5,180,000.00 6,380,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 1,502,204.40 1,337,500.00 1,489,500.00 
  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 750,935.76 700,000.00 700,000.00 
  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 2,299,780.00 2,160,000.00 2,160,000.00 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 56,836.00 35,000.00 35,000.00 
  หมวดรำยได้จำกทุน 1,275.00 30,000.00 30,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,852,144.36 9,442,500.00 10,794,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภำษีจดัสรร 20,916,626.08 22,343,380.00 23,114,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,916,626.08 22,343,380.00 23,114,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,002,728.36 12,214,120.00 14,700,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,002,728.36 12,214,120.00 14,700,000.00 
รวม 43,771,498.80 44,000,000.00 48,608,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2560 

ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลำง 7,563,585.84 8,189,858.00 11,121,945.00 
  งบบุคลำกร 11,079,117.85 14,235,317.00 15,565,180.00 
  งบด ำเนินงำน 8,716,952.13 11,469,825.00 13,085,650.00 
  งบลงทุน 9,251,815.00 9,045,200.00 7,572,900.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,614,978.45 1,032,000.00 1,197,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,246,449.27 43,992,200.00 48,562,675.00 
รวม 38,246,449.27 43,992,200.00 48,562,675.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

 



        
  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่ำงข้อบัญญัต ิ งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 14,356,420 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,915,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 2,753,510 
  แผนงำนสำธำรณสุข 3,755,420 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 6,854,980 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 265,000 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 215,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,395,000 
  แผนงำนกำรเกษตร 20,000 
  แผนงำนกำรพำณิชย์ 2,910,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงำนงบกลำง 11,121,945 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,562,675 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
              

งาน 
  

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 7,556,560 2,551,260 10,107,820 
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,965,240 0 1,965,240 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,591,320 2,551,260 8,142,580 
งบด าเนินงาน 2,770,600 497,000 3,267,600 
    ค่ำตอบแทน 735,600 271,000 1,006,600 
    ค่ำใช้สอย 1,230,000 91,000 1,321,000 
    ค่ำวัสด ุ 410,000 130,000 540,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 395,000 5,000 400,000 
งบลงทุน 920,500 18,500 939,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 435,500 18,500 454,000 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 485,000 0 485,000 
งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
    รำยจ่ำยอื่น 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 22,000 0 22,000 
    เงินอุดหนุน 22,000 0 22,000 
                                             รวม 11,289,660 3,066,760 14,356,420 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

              
งาน 

  งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

รวม งบ 
    
      

        

งบด าเนินงาน 200,000 330,000 530,000 
    ค่ำตอบแทน 0 10,000 10,000 
    ค่ำใช้สอย 0 230,000 230,000 
    ค่ำวัสด ุ 200,000 90,000 290,000 
งบลงทุน 1,385,400 0 1,385,400 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 1,385,400 0 1,385,400 
                                             รวม 1,585,400 330,000 1,915,400 

 

 

 



แผนงานการศึกษา 
            

งาน 
  งานระดับ

ก่อนวัยเรียน
และ

ประถมศึกษา 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 644,160 644,160 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 644,160 644,160 
งบด าเนินงาน 1,054,350 1,054,350 
    ค่ำใช้สอย 473,140 473,140 
    ค่ำวัสด ุ 581,210 581,210 
งบเงินอุดหนุน 1,055,000 1,055,000 
    เงินอุดหนุน 1,055,000 1,055,000 
                                             รวม 2,753,510 2,753,510 
แผนงานสาธารณสุข 

            
งาน 

  งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุข

และงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 2,509,320 0 2,509,320 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,509,320 0 2,509,320 
งบด าเนินงาน 655,800 353,800 1,009,600 
    ค่ำตอบแทน 303,800 0 303,800 
    ค่ำใช้สอย 195,000 299,800 494,800 
    ค่ำวัสด ุ 157,000 54,000 211,000 
งบลงทุน 116,500 0 116,500 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 116,500 0 116,500 
งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000 
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000 
                                             รวม 3,281,620 473,800 3,755,420 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชมุชน 
                    

งาน 
  งานบริหาร

ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานก าจัด
ขยะมลู
ฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 

งาน
บ าบัดน้ า

เสีย 
รวม 

 
งบ 

    
       
         

 งบบุคลากร 2,303,880 0 0 0 2,303,880 
     เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,303,880 0 0 0 2,303,880 
 งบด าเนินงาน 879,100 45,000 2,470,000 220,000 3,614,100 
     ค่ำตอบแทน 424,000 0 0 0 424,000 
     ค่ำใช้สอย 230,000 0 2,070,000 210,000 2,510,000 
     ค่ำวัสด ุ 225,100 45,000 400,000 10,000 680,100 
 งบลงทุน 918,000 19,000 0 0 937,000 
     ค่ำครุภณัฑ ์ 918,000 19,000 0 0 937,000 
                                              รวม 4,100,980 64,000 2,470,000 220,000 6,854,980 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

            
งาน 

  งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 
งบ 

    
      

        

งบด าเนินงาน 265,000 265,000 
    ค่ำใช้สอย 265,000 265,000 
                                             รวม 265,000 265,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
            

งาน 
  

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 215,000 215,000 
    ค่ำใช้สอย 215,000 215,000 
                                             รวม 215,000 215,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

            
งาน 

  
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 450,000 450,000 
    ค่ำใช้สอย 300,000 300,000 
    ค่ำวัสด ุ 150,000 150,000 
งบลงทุน 3,945,000 3,945,000 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 3,945,000 3,945,000 
                                             รวม 4,395,000 4,395,000 



แผนงานการเกษตร 
            

งาน 
  

งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 20,000 20,000 
    ค่ำใช้สอย 20,000 20,000 
                                             รวม 20,000 20,000 
แผนงานการพาณิชย ์

            
งาน 

  
งานกิจการ

ประปา 
รวม งบ 

    
      

        
งบด าเนินงาน 2,660,000 2,660,000 
    ค่ำใช้สอย 110,000 110,000 
    ค่ำวัสด ุ 900,000 900,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 1,650,000 1,650,000 
งบลงทุน 250,000 250,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 250,000 250,000 
                                             รวม 2,910,000 2,910,000 
แผนงานงบกลาง 

            
งาน 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 11,121,945 11,121,945 
    งบกลำง 11,121,945 11,121,945 
                                             รวม 11,121,945 11,121,945 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

         
 

โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัต ิ

สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 87 จึงตรำข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอสำมพรำน 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 48,562,675 บำท 

 
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 48,562,675 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี ้

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 14,356,420 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,915,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 2,753,510 
  แผนงำนสำธำรณสุข 3,755,420 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 6,854,980 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 265,000 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 215,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,395,000 
  แผนงำนกำรเกษตร 20,000 
  แผนงำนกำรพำณิชย์ 2,910,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงำนงบกลำง 11,121,945 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,562,675 

         
 

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บำท ดังนี ้ 

         งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         
 

ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองปฏิบตัิกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณที่ได้รับอนมุัติให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

          ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองมีหน้ำทีร่ักษำกำรให้เป็นไปตำมบญัญตัินี้ 
    
  ประกำศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
        

 
 
 



 
   (ลงนำม).................................................. 

   
(นำยชินปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 

   
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

อนุมัต ิ
 

    
    

(ลงนำม).................................................. 
 

(นำยยงยุทธ   สวนทอง) 
 

ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอสำมพรำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประมาณการรายรับ 
  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
  อ ำเภอ สำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 
          
                    รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

หมวดภาษีอากร               
     ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 0.00 3,508,416.00 4,055,997.00 3,600,000.00 25.00 % 4,500,000.00 
     ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 0.00 76,132.00 75,255.20 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     ภำษีป้ำย 0.00 1,466,441.00 2,109,861.00 1,500,000.00 20.00 % 1,800,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 5,050,989.00 6,241,113.20 5,180,000.00     6,380,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร 

0.00 18,543.60 14,630.40 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 1,100,346.00 981,560.00 1,060,000.00 13.21 % 1,200,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือ
รับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร 

0.00 90.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีน
พำณิชย ์

0.00 1,390.00 1,200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60,249.15 42,106.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำย
จรำจรทำงบก 

0.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 0.00 9,770.00 278,007.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำ
ส ำหรับกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ 

0.00 151,520.00 171,960.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสม
อำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตำรำงเมตร 

0.00 7,176.00 9,980.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำร
ควบคุมอำคำร 

0.00 2,896.00 1,360.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     ค่ำใบอนุญำตอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
0.00 1,351,980.75 1,502,204.40 1,337,500.00     1,489,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 0.00 795,206.87 750,935.76 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 795,206.87 750,935.76 700,000.00     700,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

              



     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ
กำรพำณิชย ์

0.00 2,225,619.00 2,299,780.00 2,160,000.00 0.00 % 2,160,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์

0.00 2,225,619.00 2,299,780.00 2,160,000.00     2,160,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่ำขำยแบบแปลน 0.00 265,500.00 54,500.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,460.00 2,336.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 266,960.00 56,836.00 35,000.00     35,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยส์ิน 0.00 0.00 1,275.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,275.00 30,000.00     30,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

0.00 441,024.26 849,345.35 600,000.00 16.67 % 700,000.00 

     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. 
ก ำหนดแผนฯ 

0.00 7,335,978.71 7,751,528.40 7,450,000.00 0.67 % 7,500,000.00 

     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. 
จัดสรรรำยได้ฯ 

0.00 4,129,386.20 4,386,602.66 4,779,380.00 2.52 % 4,900,000.00 

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 0.00 396,945.66 315,015.84 408,000.00 0.00 % 408,000.00 
     ภำษีสุรำ 0.00 1,290,879.23 1,337,701.03 1,300,000.00 15.38 % 1,500,000.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 0.00 2,776,691.86 3,223,702.10 3,200,000.00 9.38 % 3,500,000.00 
     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม ้

0.00 13,292.00 13,292.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่ำภำคหลวงแร ่ 0.00 38,167.20 46,479.55 38,000.00 0.00 % 38,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 0.00 50,364.31 48,183.15 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิ
และนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน 

0.00 4,446,987.00 2,943,746.00 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำ
บำดำล 

0.00 3,060.00 1,030.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ภำษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 200.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,922,976.43 20,916,626.08 22,343,380.00     23,114,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

0.00 4,522,935.00 12,002,728.36 12,214,120.00 20.35 % 14,700,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 4,522,935.00 12,002,728.36 12,214,120.00     14,700,000.00 
รวมทุกหมวด 0.00 35,136,667.05 43,771,498.80 44,000,000.00     48,608,500.00 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562     
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
 อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 
         
 ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  48,608,500   บาท  แยกเป็น 

    
  รายได้จัดเก็บเอง 
  

 
หมวดภาษีอากร รวม 6,380,000 บาท 

  
  

ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน จ ำนวน 4,500,000 บำท 
  

  
ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน 80,000 บำท 

  
  

ภำษีป้ำย จ ำนวน 1,800,000 บำท 
  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,489,500 บาท 

  
  

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 10,000 บำท 
  

  
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 1,200,000 บำท 

  
  

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรบัรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร
หรือสะสมอำหำร 

จ ำนวน 1,000 บำท 

  
  

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท 
  

  
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 50,000 บำท 

  
  

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 1,000 บำท 
  

  
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 50,000 บำท 

  
  

ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน 2,000 บำท 
  

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 160,000 บำท 

  
  

ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหนำ่ยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  
  

ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคมุอำคำร จ ำนวน 2,500 บำท 
  

  
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จ ำนวน 2,000 บำท 

  
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 700,000 บาท 
  

  
ดอกเบ้ีย จ ำนวน 700,000 บำท 

  
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,160,000 บาท 
  

  
รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ จ ำนวน 2,160,000 บำท 

  
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท 
  

  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
  

รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 5,000 บำท 
  

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 30,000 บาท 

  
  

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยส์ิน จ ำนวน 30,000 บำท 
   

 

 

 



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,114,000 บาท 

  
  

ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 700,000 บำท 
  

  
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 7,500,000 บำท 

  
  

ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 4,900,000 บำท 
  

  
ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 408,000 บำท 

  
  

ภำษีสุรำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 
  

  
ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 3,500,000 บำท 

  
  

ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม ้ จ ำนวน 10,000 บำท 
  

  
ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 38,000 บำท 

  
  

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม จ ำนวน 50,000 บำท 
  

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ จ ำนวน 4,500,000 บำท 

  
  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 3,000 บำท 
  

  
ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,700,000 บาท 

  
  

เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำย
โอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 14,700,000 บำท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

อ ำเภอสำมพรำน    จังหวัดนครปฐม 
        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  
ปี 

255
8 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนำยก/รองนำยก 0.00 
532,080.0

0 
532,080.0

0 
532,080.00 0 % 532,080 

     เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
     เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
 

    
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

0.00 75,600.00 90,720.00 15,620.00 
480.7

9 
% 90,720 

 
    

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 
1,251,240

.00 
1,201,734

.18 
1,251,240.

00 
0 % 1,251,240 

 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 

1,950,12
0.00 

1,915,73
4.18 

1,890,140.
00 

    1,965,240 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงำน 0.00 
2,327,370

.00 
2,453,760

.00 
2,330,129.

00 
63.94 % 3,820,000 

 
    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 0.00 

133,800.0
0 

138,000.0
0 

138,000.00 -8.7 % 126,000 

 
    เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 

163,800.0
0 

168,000.0
0 

168,000.00 0 % 168,000 

 
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 

503,329.1
0 

829,880.0
0 

1,177,000.
00 

16.16 % 1,367,160 

     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 66,145.40 87,329.24 109,896.00 0.24 % 110,160 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 
3,194,44

4.50 
3,676,96

9.24 
3,923,025.

00 
    5,591,320 

 
รวมงบบุคลากร 0.00 

5,144,56
4.50 

5,592,70
3.42 

5,813,165.
00 

    7,556,560 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
317,000.0

0 
313,000.0

0 
380,200.00 -7.94 % 350,000 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 
225,662.0

0 
201,600.0

0 
133,600.00 91.32 % 255,600 

     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 4,800.00 4,800.00 50,000.00 140 % 120,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 
547,462.

00 
519,400.

00 
573,800.0

0 
    735,600 

   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 78,828.92 52,418.61 170,000.00 -100 % 0 
 



      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 0.00 9,375.00 11,125.00 20,000.00 50 % 30,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)    ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 
ตั้งไว้  200,000    บำท ส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำบุคคลำกรของ 
เจ้ำหน้ำที่อบต. เช่น  นำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ พนกังำน
จ้ำง  และหรือบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกบังำนในหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง เช่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำอบต. คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำอบต.ฯลฯ  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมป ียุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 6 แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 6.1  
โครงกำรที่ 120 
                   (2)    ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร  ตั้งไว้   200,000 บำท  
ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรหรือนอก
รำชอำณำจกัร เช่น ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำลงทะเบยีนอบรม สัมมนำ  
และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  ของ
นำยกฯ รองนำยกฯ เลขำนุกำรนำยกฯ 
ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิก
สภำฯ เลขำนกุำรสภำฯ พนกังำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง พนกังำนจ้ำง และ 

0.00 2,040.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 0.00 85,656.00 

122,828.0
0 

127,800.00 17.37 % 150,000 

       ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 0.00 
221,095.7

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และ
พวงมำลำ 

0.00 0.00 1,000.00 14,000.00 42.86 % 20,000 

       ค่ำวำรสำร/สื่อสิ่งพิมพ ์ 0.00 10,120.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000 

 
      

โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

0.00 0.00 9,254.84 0.00 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 39,906.22 59,292.48 141,245.00 -29.2 % 100,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 
447,021.

84 
255,918.

93 
473,045.0

0 
    1,230,000 

   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุส ำนักงำน 0.00 
199,926.0

0 
149,454.5

0 
151,300.00 -0.86 % 150,000 

     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 0.00 0.00 4,900.00 4,000.00 400 % 20,000 
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 9,716.00 18,331.00 100,000.00 -80 % 20,000 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 14,168.00 3,210.00 20,000.00 150 % 50,000 
 



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 
140,183.3

0 
160,653.0

0 
229,000.00 -34.5 % 150,000 

     วัสดุเครื่องแต่งกำย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 20,550.00 11,650.00 35,000.00 
-

42.86 
% 20,000 

 
รวมค่าวัสด ุ 0.00 

384,543.
30 

348,198.
50 

579,300.0
0 

    410,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 
118,735.1

4 
168,830.4

2 
310,000.00 -3.23 % 300,000 

     ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 0.00 12,756.07 11,615.20 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 0.00 11,909.00 11,301.00 15,000.00 0 % 15,000 
 

    ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0.00 52,778.62 53,078.42 88,000.00 
-

31.82 
% 60,000 

 
รวมค่าสาธารณปูโภค 0.00 

196,178.
83 

244,825.
04 

433,000.0
0 

    395,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

1,575,20
5.97 

1,368,34
2.47 

2,059,145.
00 

    2,770,600 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      

1.โต๊ะประชุม ขนำด 150(W) x 60(D) x 
75(H) cm. 4 ตัว  
2.โต๊ะประชุม ขนำด 80(W) x 60(D) x 
75(H) cm. 2 ตัว 
3.โต๊ะต่อโค้ง ขนำด 60(W) x 60(D) x 75(H) 
cm. 4 ตัว   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000 บำท 

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0 

 
      

เก้ำอี้ส ำนักงำน  ขนำด 640(W) x 670(D) x 
1115 - 1210(H) cm. จ ำนวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 6,500.- บำท  

0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0 

 
      

เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 575(W) x 670(D) x 
910-1030(H) cm. 14 ตัว  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,400.- บำท 

0.00 0.00 0.00 50,400.00 -100 % 0 

 

      

เก้ำอี้ส ำนักงำน มีเท้ำแขน  ขนำด 640(W) x 
670(D) x 1115 - 1210 mm. 2 ตัวๆละ 
6,500.- บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 
บำท 

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0 

 

      

เก้ำอี้ส ำนักงำน มีเท้ำแขน ขนำด 575(W) x 
560(D) x 910 - 1030 mm. 10 ตัวๆละ 
3,600.- บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 
บำท 

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0 

       ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบำนเล่ือน 1 ตู ้ 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องดูดฝุ่น 0.00 9,360.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องปรับอำกำศ  0.00 16,700.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ชุดโต๊ะท ำงำน ขนำด 180(W) x 140(D) x 
75(H) cm. 6 ชุดๆละ 13,000.- บำท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บำท 

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0 

       ชุดโต๊ะหมู่บูชำ (1 ชุด) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500 
 

      
โต๊ะ+เก้ำอี้ส ำนกังำน (ห้องประชุมใหญ่) โต๊ะ
ประชุม 13 ตัว เก้ำอี้ประชุม 25 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000 

       โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,000 
 

      
โทรทัศน์ (LED TV) ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 2 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

 



    ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
       จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่               
 

      

(1)   ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดจิิตอล 
จ ำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  10,000  บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล ควำมละเอียดภำพไม่ต่ ำกว่ำ  16 
ล้ำนพิกเซล  เป็นกล้องคอมแพค มีระบบ
แฟลซในตัว  สำมำรถเปลี่ยนสื่อบันทกึได้
อย่ำงสะดวก  สำมำรถโอนข้อมูลจำกกลอ้ง
ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋ำบรรจุ
กล้อง  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำติดต้ัง (ถ้ำมี)    ตั้ง
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์และ
คุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ส ำนัก
งบประมำณ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)   
(ส ำนักงำนปลัด)   

0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 58,000 
       จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  
23,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน 
ประกอบดว้ย 1) มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 
3.0 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 2) หน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ส ำหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 
Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ 
หรือดีกวำ่ ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพ
แยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยใน
หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ 
Onboard Graphics ที่มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 4) มีหน่วยควำมจ ำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk) ช 

0.00 26,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำว
ด ำ จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.- บำท 

0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0 

       เครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 14,400.00 -100 % 0 
 



(InkJet) จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวนเงิน 
14,400.- บำท 

      
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0 

       เครื่องส ำรองกระแสไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 32,859.70 32,375.00 50,000.00 -100 % 0 
       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 
94,519.7

0 
40,775.0

0 
336,400.0

0 
    435,500 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
       โครงกำรปรับปรุงเตกแต่ง(ห้องประชุมใหญ่) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     485,000 
 

รวมงบลงทุน 0.00 
94,519.7

0 
40,775.0

0 
336,400.0

0 
    920,500 

   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 
20,000.0

0 
20,000.00     20,000 

 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 

20,000.0
0 

20,000.00     20,000 

   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 19,000.00 19,000.00 22,000.00 -100 % 0 
       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 
19,000.0

0 
19,000.0

0 
22,000.00     22,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 

19,000.0
0 

19,000.0
0 

22,000.00     22,000 

 
รวมงานบรหิารทั่วไป 0.00 

6,833,29
0.17 

7,040,82
0.89 

8,250,710.
00 

    
11,289,66

0 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงำน 0.00 
1,032,409

.03 
1,098,960

.00 
1,132,940.

00 
33.96 % 1,517,660 

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
 

    ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 
227,340.0

0 
238,560.0

0 
250,140.00 6.64 % 266,760 

 
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 

587,600.0
0 

596,436.0
0 

615,000.00 5.26 % 647,320 

 
    เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 

-
19.25 

% 77,520 

 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 

1,985,34
9.03 

2,071,95
6.00 

2,136,080.
00 

    2,551,260 

 
รวมงบบุคลากร 0.00 

1,985,34
9.03 

2,071,95
6.00 

2,136,080.
00 

    2,551,260 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
174,500.0

0 
176,000.0

0 
160,600.00 

-
19.05 

% 130,000 

 



    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 900.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 
102,068.0

0 
106,800.0

0 
106,800.00 17.98 % 126,000 

     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 4,400.00 4,800.00 5,000.00 100 % 10,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 
281,868.

00 
287,600.

00 
272,400.0

0 
    271,000 

   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 64,359.30 7,843.10 16,000.00 -100 % 0 
 

      
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำ /ปรับปรุงแผนที่ภำษฯี 
กำรคัดลอกที่ดิน และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อื่นๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร  ตั้งไว้  30,000  บำท  ส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ใน
รำชอำณำจกัรหรือนอกรำชอำณำจักรของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำงในสังกัดกองคลังฯ  ส ำหรับเป็น
ค่ำเบี้ยเล้ียง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั   
ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ และค่ำใช้จำ่ย
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) 
(กองคลัง) 

0.00 20,640.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 40,528.00 25,500.00 -100 % 0 
 

      

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับ
เปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจกัรหรือนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำเบี้ยเล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ฯลฯ ค่ำลงทะเบียนอบรม โดยตั้งจ่ำยตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหนำ้ที่
ท้องถิ่นฯ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

       โครงกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ 0.00 0.00 513.60 1,000.00 -100 % 0 
 

      

โครงกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ ์เอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ ์และค่ำใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่จ ำเป็น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 9,400.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 
94,399.3

0 
48,884.7

0 
52,500.00     91,000 

   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส ำนักงำน 0.00 83,668.60 93,192.00 84,840.00 17.87 % 100,000 
     วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 16,700.00 13,250.00 30,160.00 -0.53 % 30,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
100,368.

60 
108,942.

00 
115,000.0

0 
    130,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 0.00 3,623.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 0.00 3,623.00 0.00 5,000.00     5,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 
480,258.

90 
445,426.

70 
444,900.0

0 
    497,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
 



    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      

(1)   ค่ำจัดซือ้โต๊ะเหล็ก  ระดับ 1-2  จ ำนวน  
1 ตัว ๆ ละ 5,900 บำท                                                                            
ตั้งตำมรำคำท้องตลำด    (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้) (กองคลัง) 
                 (2)    ค่ำจัดซื้อเก้ำอี ้ ระดับ 1-
2  จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ  1,500 บำท   รวม
เป็นเงิน  4,500   บำท                          
ตั้งตำมรำคำท้องตลำด   (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้) (กองคลัง) 
       (3)    ค่ำจัดซื้อเครื่องเย็บกระดำษ  
จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ  8,000 บำท   รวมเป็น
เงิน  8,000   บำท                        ตั้ง
ตำมรำคำท้องตลำด   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) 
(กองคลัง) 

0.00 14,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โทรศัพท์
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500 

 
      

เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล(ขำว - ด ำ) 
ขนำดควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำท ี

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 

       จัดซื้อตู้กระจกบำนเล่ือน 1 ตู ้ 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง               
 

      
จัดซื้อรถจักรยำนยนต ์ขนำด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ 1 คัน 

0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  
23,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน 
ประกอบดว้ย 1) มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 
3.0 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 2) หน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ส ำหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 
Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ 
หรือดีกวำ่ ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพ
แยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยใน
หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ 
Onboard Graphics ที่มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 4) มีหน่วยควำมจ ำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk) ช 

0.00 26,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

จอ LCD ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 
ตัว 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

 



      

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuoction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี รำคำ 17,000 บำท 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น 
Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยใน
เครื่องเดียวกัน 
-มีควำมละเอยีดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
600x600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกก
ว่ำ 22 หน้ำ ตอ่นำที (ppm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 
หน้ำ ต่อนำที (ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 192 MB 
-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4  (ขำวด ำ 
และ สี) ได ้
-มีควำมละเอยีดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่ำ 1,200x1,200 dpi 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต (Auto 
Document Feed) 
-สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำว
ด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 
ส ำเนำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 

40,300.0
0 

48,500.0
0 

123,000.0
0 

    18,500 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

40,300.0
0 

48,500.0
0 

123,000.0
0 

    18,500 

 
รวมงานบรหิารงานคลัง 0.00 

2,505,90
7.93 

2,565,88
2.70 

2,703,980.
00 

    3,066,760 

 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 

9,339,19
8.10 

9,606,70
3.59 

10,954,69
0.00 

    
14,356,42

0 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุเครื่องแต่งกำย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 0.00 0.00     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     200,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
 

      
โครงกำรติดตั้งกล้อง CCTV ภำยในต ำบลทรง
คนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,385,400 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     1,385,400 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     1,385,400 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบ

ภายใน 
0.00 0.00 0.00 0.00     1,585,400 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
 



  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000 
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   โครงกำรจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนชว่งเทศกำล
วันหยุดปีใหมแ่ละสงกรำนต ์  ตั้งไว้   
80,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำร
จัดตั้งจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำล 
เช่น เทศกำลปีใหม่ และสงกรำนต ์(ตัง้จำ่ย
จำกเงินรำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด)  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 – 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 2.6 โครงกำรที่ 60 
               (2)   โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ อปพร. 
และ OTOS  ตั้งไว้   50,000  บำท   
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึก อปพร. หรือ
กำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู ้รวมทั้งส่ง 
อำสำสมัครกู้ชีพ-กู้ภยั  (OTOS)  เข้ำร่วมกำร
ฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ ฯลฯ  ส ำหรับเปน็
ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำง  ค่ำตัดเครื่องแบบและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได)้  
(ส ำนักงำนปลัด) ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(2559 – 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่2.6 โครงกำรที่ 61   
     (3)   โครงกำรสนับสนุนกิจกำรของ อป
พร. พร้อมจัดหำอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในกำร
ป้องกัน ตั้งไว้  50,000 บำทเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกำ 

0.00 22,728.12 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลวนัหยุด
ปีใหม่และสงกรำนต ์

0.00 13,896.20 10,189.50 20,000.00 200 % 60,000 

       โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       โครงกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0.00 0.00 21,565.35 30,000.00 0 % 30,000 
 

      
โครงกำรตรวจสภำพถังดับเพลิงพร้อมเติม
สำรเคมีดับเพลิง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

       โครงกำรถนนสีขำว 0.00 9,793.55 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เกี่ยวกบั
บทบำทหน้ำทีอ่ำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือน (อปพร.) และอำสำกู้ภยั(OTOS)ของ
อบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เกี่ยวกบั
บทบำทหน้ำทีอ่ำสำสมัครป้องกันภัยฝำ่ยพล
เรือน(อปพร.)และอำสำกูภ้ัย(OTOS)ของ
อบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       โครงกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 0.00 0.00 9,523.00 0.00 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 
46,417.8

7 
41,277.8

5 
120,000.0

0 
    230,000 

 



  ค่าวัสด ุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 3,525.00 10,000.00 300 % 40,000 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 3,525.00 20,000.00     90,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 
46,417.8

7 
44,802.8

5 
150,000.0

0 
    330,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง               
       โครงกำรติดตั้งกระจกโค้ง   0.00 0.00 0.00 15,400.00 -100 % 0 
 

      จัดซื้อรถน้ ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 0.00 0.00 
2,886,500

.00 
0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
 

      
โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภำยในต ำบลทรงคนอง หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภำยในต ำบลทรงคนอง หมู่ 3 

0.00 0.00 
493,100.0

0 
0.00 0 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 

3,379,60
0.00 

225,400.0
0 

    0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 

3,379,60
0.00 

225,400.0
0 

    0 

 
รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 

46,417.8
7 

3,424,40
2.85 

375,400.0
0 

    330,000 

 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 

46,417.8
7 

3,424,40
2.85 

375,400.0
0 

    1,915,400 

 แผนงานการศึกษา               
 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงำน 0.00 0.00 
468,201.3

6 
488,160.00 7.37 % 524,160 

     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 36,000.00 108,000.00 0 % 108,000 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 4,000.00 12,000.00 0 % 12,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 
508,201.

36 
608,160.0

0 
    644,160 

 
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 

508,201.
36 

608,160.0
0 

    644,160 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1) โครงกำรสำยใยรักถึงแม ่ ตั้งไว้  3,500  
บำท  เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับ 
เด็ก นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรกั ควำม
ผูกพันที่มีต่อมำรดำ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
(ส ำนักงำนปลัด)  ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(2559 – 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่3.1  โครงกำรที่ 
80 
(2) โครงกำรสำยใยรักถึงพ่อ  ตั้งไว้  3,500  
บำท  เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับ 
เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรัก ควำม
ผูกพันที่มีต่อบิดำ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได)้  

0.00 
349,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 



(ส ำนักงำนปลัด) ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(2559 – 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่3.1  โครงกำรที่ 
81 
                  (3)   โครงกำรประชุม
ผู้ปกครองและนักเรียน     ตั้งไว้  6,000  
บำท  เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมควำมพร้อม
ของผู้ปกครองและนักเรียน เพือ่ส่งเสริม
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองใน
กำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำร
นโยบำยหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู ้(ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 – 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3  ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 3.1  โครงกำรที่ 86 
                  (4)  โครงกำรอบรมพัฒน 

      
โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำน
สัมพันธ์ร่วมชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 

      

โครงกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ เพื่อรับรอง
กำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

 
      

โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร
ศูนย์ฯด้ำนกำรศึกษำ 

0.00 0.00 4,092.75 5,000.00 0 % 5,000 

 
      โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 16,500.00 

-
39.39 

% 10,000 

       โครงกำรส่งเสริมทันตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

      
โครงกำรส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรม
พัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

0.00 0.00 
415,800.0

0 
422,400.00 -8.58 % 386,140 

       โครงกำรสำนสัมพันธ์วันครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       โครงกำรสำยใยรักแม่ลูกผูกพัน 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กในทั้ง 4 ด้ำน 

0.00 0.00 513.60 10,000.00 0 % 10,000 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 11,050.00 20,000.00 50 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 
349,000.

00 
431,456.

35 
487,400.0

0 
    473,140 

   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 5,000.00 4,995.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 0.00 
363,354.4

2 
445,807.2

2 
553,280.00 -5.8 % 521,210 

     วัสดุอื่น 0.00 31,750.00 26,250.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
400,104.

42 
477,052.

22 
613,280.0

0 
    581,210 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

749,104.
42 

908,508.
57 

1,100,680.
00 

    1,054,350 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสำร แบบ 4 ชั้น  40 
ช่อง  จ ำนวน 2 ตู ้

0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 9,000.00 0.00     0 
 



รวมงบลงทุน 0.00 0.00 9,000.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 
1,300,000

.00 
1,333,000

.00 
983,000.00 -100 % 0 

       เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,055,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 
1,300,00

0.00 
1,333,00

0.00 
983,000.0

0 
    1,055,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 

1,300,00
0.00 

1,333,00
0.00 

983,000.0
0 

    1,055,000 

 
รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 

2,049,10
4.42 

2,758,70
9.93 

2,691,840.
00 

    2,753,510 

 
รวมแผนงานการศึกษา 0.00 

2,049,10
4.42 

2,758,70
9.93 

2,691,840.
00 

    2,753,510 

 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงำน 0.00 
210,421.9

4 
223,500.0

0 
447,540.16 

177.8
9 

% 1,243,680 

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 
 

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 
1,015,480

.00 
933,864.5

0 
1,095,240.

00 
-0.33 % 1,091,640 

 
    เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 

103,940.0
0 

100,135.8
0 

127,709.84 3.36 % 132,000 

 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 

1,329,84
1.94 

1,257,50
0.30 

1,712,490.
00 

    2,509,320 

 
รวมงบบุคลากร 0.00 

1,329,84
1.94 

1,257,50
0.30 

1,712,490.
00 

    2,509,320 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
174,200.0

0 
175,709.0

0 
220,000.00 -9.09 % 200,000 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 30,600.00 38,700.00 50,000.00 0 % 50,000 
     ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0 % 28,800 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 2,970.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
 

รวมค่าตอบแทน 0.00 
207,770.

00 
214,409.

00 
323,800.0

0 
    303,800 

   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 35,228.75 20,193.50 70,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

       ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 51,330.30 
192,448.1

0 
457,419.40 

-
78.14 

% 100,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

86,559.0
5 

212,641.
60 

552,419.4
0 

    195,000 

   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส ำนักงำน 0.00 4,234.00 4,886.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0.00 3,097.65 2,000.00 0 % 2,000 
 



    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 32,000.00 76,977.00 100,000.00 0 % 100,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกำย 0.00 8,220.00 8,550.00 23,000.00 
-

13.04 
% 20,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 7,500.00 20,680.00 -3.29 % 20,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
44,454.0

0 
101,010.

65 
160,680.0

0 
    157,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

338,783.
05 

528,061.
25 

1,036,899.
40 

    655,800 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
       จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000 
       จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500 
       จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0 
       จัดซื้อตู้เอกสำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 
     ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่               
 

      
จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จ ำนวน 1 ตัว 

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  
23,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน 
ประกอบดว้ย 1) มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 
3.0 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 2) หน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ส ำหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache 
Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ 
หรือดีกวำ่ ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพ
แยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยใน
หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลกั แบบ 
Onboard Graphics ที่มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้หน่วยควำมจ ำหลกัในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 4) มีหน่วยควำมจ ำ
หลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk) ช 

0.00 29,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 

0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 

 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 83,905.70 

260,000.0
0 

403,200.00 -100 % 0 

       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 113,105. 283,000. 403,200.0     116,500 
 



70 00 0 

รวมงบลงทุน 0.00 
113,105.

70 
283,000.

00 
403,200.0

0 
    116,500 

 
รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 0.00 

1,781,73
0.69 

2,068,56
1.55 

3,152,589.
40 

    3,281,620 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 48,000.00 5,000.00 -100 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

       โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภยัยำเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
       โครงกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบำ้ 0.00 15,204.75 0.00 5,500.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกบั
กำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอว ี(เอดส)์ 

0.00 0.00 3,638.00 0.00 0 % 0 

       โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 110,910.60 -100 % 0 
       โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้ำ 0.00 0.00 6,473.60 0.00 100 % 5,000 
 

      
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 

 
      

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว ์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,800 

 
      

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหำยำเสพติด 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

0.00 0.00 6,236.60 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลด
มลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน 

0.00 0.00 4,813.60 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

15,204.7
5 

69,161.8
0 

161,410.6
0 

    299,800 

   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 31,200.20 20,416.00 35,000.00 
-

14.29 
% 30,000 

 
    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 

100,000.0
0 

136,422.5
0 

24,000.00 0 % 24,000 

 
รวมค่าวัสด ุ 0.00 

131,200.
20 

156,838.
50 

59,000.00     54,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

146,404.
95 

226,000.
30 

220,410.6
0 

    353,800 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์กำรเกษตร               
 

      

(1) ค่ำจัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้  
59,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 เครื่อง โดย
คุณลักษณะเฉพำะดังนี้ มีปริมำณกำรฉดีพ่น
น้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง  มีถงั
บรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร มีก ำลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ 
(รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะส ำหรับเครื่อง

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



พ่นหมอกควัน ตั้งตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพำะของครุภณัฑ์
ส ำนักงบประมำณ) (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) 
(ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 - 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 4.1 โครงกำรที่ 97 

      จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 
50,000.0

0 
57,000.0

0 
0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

50,000.0
0 

57,000.0
0 

0.00     0 

   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 
45,000.0

0 
0.00 0.00     120,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 

45,000.0
0 

0.00 0.00     120,000 

 
รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 0.00 

241,404.
95 

283,000.
30 

220,410.6
0 

    473,800 

 
รวมแผนงานสาธารณสขุ 0.00 

2,023,13
5.64 

2,351,56
1.85 

3,373,000.
00 

    3,755,420 

 แผนงานเคหะและชมุชน               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 

    เงินเดือนพนักงำน 0.00 
578,940.0

0 
619,860.0

0 
660,940.00 51.34 % 1,000,260 

     เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 55,500.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
 

    ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 
343,710.0

0 
367,980.0

0 
388,980.00 6.46 % 414,120 

     เงินเพิ่มต่ำง ๆของลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 2,820.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 
469,280.0

0 
536,198.3

2 
604,393.00 23.77 % 748,080 

     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 53,490.00 64,718.45 72,900.00 11.69 % 81,420 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 
1,503,74

0.00 
1,648,75

6.77 
1,787,213.

00 
    2,303,880 

 
รวมงบบุคลากร 0.00 

1,503,74
0.00 

1,648,75
6.77 

1,787,213.
00 

    2,303,880 

   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
135,000.0

0 
229,325.0

0 
507,620.00 

-
24.35 

% 384,000 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 120.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 28,000.00 16,900.00 8,840.00 
239.3

7 
% 30,000 

 
รวมค่าตอบแทน 0.00 

163,120.
00 

246,225.
00 

526,460.0
0 

    424,000 

   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 41,840.00 0.00 71,900.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 



    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและเดินทำงไป
รำชกำร  ตั้งไว้  50,000  บำท  ส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ไปรำชกำร ใน
รำชอำณำจกัรหรือนอกรำชอำณำจักรของ
เจ้ำหน้ำที่ อบต. ฯลฯ ส ำหรับเป็นค่ำเบีย้
เล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พกั  ค่ำลงทะเบียน
อบรมสัมมนำ และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น  
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง) 

0.00 16,152.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและ
ลงทะเบียนอบรมสัมมนำ 

0.00 0.00 21,500.00 50,000.00 -40 % 30,000 

 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 30,769.35 75,207.75 139,000.00 

-
28.06 

% 100,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

88,761.3
5 

96,707.7
5 

260,900.0
0 

    230,000 

   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุส ำนักงำน 0.00 11,747.00 1,010.00 15,000.00 
-

33.33 
% 10,000 

     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 7,200.00 20,400.00 2,200.00 
1,263.

64 
% 30,000 

     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 725.5 % 165,100 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 9,300.00 16,900.00 10,000.00 50 % 15,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
28,247.0

0 
38,310.0

0 
47,200.00     225,100 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

280,128.
35 

381,242.
75 

834,560.0
0 

    879,100 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      

(1)  ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ส ำหรับ
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ตั้งไว้  4,900  บำท   
ตั้งตำมรำคำมำตรฐำนท้องถิ่น  (ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้) (กองช่ำง) 
(2)  ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ส ำหรับหัวหน้ำ
ฝ่ำยออกแบบควบคุมอำคำร  ตั้งไว้  3,600  
บำท ตั้งตำมรำคำท้องถิ่น  (ตัง้จ่ำยจำกเงิน
รำยได้) (กองช่ำง) 

0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      

โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำ ปี 2561-2564 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2561) มีรำยละเอยีดดังนี้เพื่อจัดซื้อชัน้เก็บ
แฟ้ม 20 ช่อง จ ำนวน 1 ตู ้เพื่อ 
จัดเก็บแฟ้มเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ และ
สะดวกต่อกำรค้นหำ 

0.00 0.00 0.00 4,900.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำป ี2561 – 2564 
(เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1/2561) มีรำยละเอียดดังนี ้
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 2 ชั้น 
จ ำนวน 2 ตู ้เพื่อจัดเก็บเอกสำรให้ 
เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อกำรค้นหำ 

0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0 

       จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนกังำน  จ ำนวน  2  ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000 
     ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง               
       (1) รถยนต์บรรทุกเครนไอดรอลิคติดตั้งดั๊ม  0.00 2,492,000 0.00 0.00 0 % 0 
 



พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ  12  เมตร  ตัวรถ
ชนิด  6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  4  สูบ  4  
จังหวะ ระบำยควำมร้อนดว้ยน้ ำ  มีก ำลงั
แรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  150  แรงม้ำ  
กระบะท้ำยสำมำรถยกเททำ้ยได้ด้วยชุดไฮ
ดรอลิคดั๊ม  และติดต้ังเครนไฮดรอลิคแบบ
พับ  เมื่อยืดแขนสว่นที่พับออกแขนสำมำรถ
เล่ือนยืดออกดว้ย 
ไฮดรอลิค  ไม่น้อยกว่ำ   6.20  เมตร  จำก
จุดหมุนมีประสิทธภิำพควำมสำมำรถในกำร
ยกไม่น้อยกวำ่  4.30  ตัน – เมตร  ชุด
กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำรวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อ
กับตัวเครนไฮดรอลิค  สำมำรถยกกระเช้ำสูง
จำกพื้นดินถึงขอบกระเช้ำได้ไม่น้อยกวำ่  12  
เมตร (วัดจำกพื้นดินถึงปำกกระเช้ำ)  พร้อม
ติดต้ังระบบสัญญำณไฟฉุกเฉินแบบแฟลช
ชนิดโคมท ำงำนด้วย   Microprocessor 
ขนำดกวำ้ง 1.60 เมตร สูง 1.90 เมตร มี
น้ ำหนักไม่เกิน 1.15  กิโลกรัม  มีเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
ตั้งตำมรำคำมำตรฐำนท้องถิ่น (ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้)  (กองช่ำง) ปรำกฏในแผนพฒันำ
สำมปี (2559 – 2561) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่  6  ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.2 
โครงกำรที่  124 

.00 

      
โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ่ล
เเคป 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 814,000 

     ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง               
 

      

(1)  ค่ำจัดซื้อเครือ่งคอริ่งเจำะคอนกรีต   
ขนำด  6 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ประกอบรว่ม   
ประกอบดว้ย กระบอกคอริ่ง  ก้ำนต่อ
กระบอกเจำะคอนกรีต  อแดปเตอร์แปลง
เกลียว (Adapter)  ตั้งไว้  35,000  บำท  
ตั้งตำมรำคำมำตรฐำนท้องถิ่น  (ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้) (กองช่ำง)  ปรำกฏในแผนพฒันำ
สำมปี (2559 – 2561) ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำที ่ 6  ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ 
6.2 โครงกำรที่  127 

0.00 33,919.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่               
 

      

(1)  ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดจิติอล 
เป็นกล้องคอมแพค  ควำมละเอียดทีก่ ำหนด
เป็นควำมละเอียดที่เซ็นเซอร์ภำพ  มีระบบ
แฟลชในตัว สำมำรถเปลี่ยนสื่อบันทกึขอ้มูล
ได้อย่ำงสะดวกเมื่อขอ้มูลเต็ม หรือเมื่อ
ต้องกำรเปลี่ยน   สำมำรถโอนถำ่ยขอ้มลูจำก
กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋ำ
บรรจุกล้อง  ตั้งไว้  10,000 บำท  ตั้งตำม
คุณสมบัติที่ก ำหนดในตำมรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองชำ่ง) 
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมป ี(2559 – 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  6  ตำมแนวทำง
กำรพัฒนำที่ 6.2 โครงกำรที่  125 

0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์ส ำรวจ               
 

      
(1)  ค่ำจัดซื้อกล้องระดับ  ขนำดก ำลังขยำย  
24  เท่ำ ตั้งไว้   24,000   บำท   ตั้งตำม

0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 



ตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดในมำตรฐำน 
ครุภัณฑ์ส ำรวจ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
(กองช่ำง)  ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมป ี
(2559 – 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  6  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่6.2 โครงกำรที่  
126 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำ ปี 2561 – 
2564 (เพิ่มเติม ครั้ง 
ที่ 1/2561) มีรำยละเอียดดังนี ้
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 จ ำนวน 1 
เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐำนประกอบดว้ย 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกวำ่ 
4 แกนหลัก (4 CORE) หรือ 8 แกน 
เสมือน (8 thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHZ 
จ ำนวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มี
หน่วยควำมจ ำแบบ CACHE MEMORY 
ขนำด 
ไม่น้อยกวำ่ 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพโดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใด อย่ำงหนึ่งหรือดีกวำ่ดังนี้ 
1. มีแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 1 
MB 
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติด
ตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 
GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สำมำรถ
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ 
ไม่น้อยกวำ่ 1 GB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติด
ตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ ONBOARD 
GRAPHICE ที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด 
ไม่น้อยกวำ่ 1 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 
หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูล (H 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำป ี2561 – 2564 
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) 
มีรำยละเอียดดังนี ้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
กระแสไฟฟ้ำจ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ 
พื้นฐำนประกอบด้วย 
1) มีก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 KVA 
(630 Watts) 
สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
2) เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ตั้งตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนคอมพวิเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0 

 



    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 25,224.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 
2,593,14

3.00 
0.00 46,300.00     918,000 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
 

      
ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมโรงจอดรถของ อบต.
ทรงคนอง  

0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมลำนกีฬำสนำม
เด็กเล่นและเครื่องออกก ำลังกำยลำนกฬีำหมู่
ที่ ๕   

0.00 77,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 

109,000.
00 

0.00 0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

2,702,14
3.00 

0.00 46,300.00     918,000 

 
รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 0.00 

4,486,01
1.35 

2,029,99
9.52 

2,668,073.
00 

    4,100,980 

 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 0.00 94,876.90 63,749.70 200,000.00 -100 % 0 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 0.00 98,800.00 0.00 0 % 0 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
94,876.9

0 
162,549.

70 
200,000.0

0 
    0 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

94,876.9
0 

162,549.
70 

200,000.0
0 

    0 

   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
 

      

จ้ำงเหมำขยำยเขตไฟฟำ้ติดต้ังหม้อแปลง
ระบบสำมเฟส 22,000 400/230 โวลท ์
ขนำด 50 เควี จ ำนวน 1 เครื่อง และติดต้ัง
วัตต์ฮำวท ็มิเตอร์ 3 เฟส สำย 380/220 
โวลท์ขนำด 30(100)แอมป์ จ ำนวน 1 เครื่อง
(ค่ำใช้จ่ำยตำมระเบยีบของกำรไฟฟ้ำ) พร้อม
ระบบไฟฟ้ำแรงสูงภำยนอกโดยปกัเสำ
คอนกรีตอัดแรงขนำด 12 เมตร จ ำนวน 1 
ต้นพร้อมปักเสำตอม่อ ขนำด 0.30 x 0.30 x 
4.50 เมตร 1 ต้น 

0.00 
490,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 

490,000.
00 

0.00 0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

490,000.
00 

0.00 0.00     0 

   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 0.00 
262,978.4

5 
30,000.00 -100 % 0 

 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 

262,978.
45 

30,000.00     0 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 

262,978.
45 

30,000.00     0 

 
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 

584,876.
90 

425,528.
15 

230,000.0
0 

    0 

 



งานสวนสาธารณะ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและเกำะ
กลำงถนนต ำบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

       โครงกำรจิตอำสำ "เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ" 0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 87,000.00     0 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 6,230.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุกำรเกษตร 0.00 16,210.00 5,160.00 25,000.00 0 % 25,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
16,210.0

0 
11,390.0

0 
45,000.00     45,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

16,210.0
0 

11,390.0
0 

132,000.0
0 

    45,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง               
 

      
โครงกำรจัดซ้ือรถจักรยำนยนต ์ขนำด 110 ซี
ซี เเบบเกียร์อัตโนมัติ ประกอบรถพว่งข้ำง
เเบบมีหลังคำ 

0.00 0.00 0.00 40,800.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรจ้ำงเหมำประกอบพว่งข้ำง
รถจักรยำนยนต์แบบมหีลังคำเพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบพว่งข้ำงรถจักรยำนยนต์
แบบมีหลังคำจ ำนวน 1 ชุดโดยมีคุ
ลักษณะเฉพำะประกอบด้วย 1) มีควำมกว้ำง 
65 ซม. ควำมยำว 120 ซม.  
2) พื้นปูด้วยรำงล้ินไม้เน้ือแข็งพร้อมเคลือบ
เงำด้วยยูรีเทน 
3) โครงตัวรถพ่วงข้ำงท ำด้วยท่อเหล็กอำบ
สังกะสีอย่ำงหนำพร้อมท ำส ี
4) ตัวพ่วงขำ้งด้ำนนอกต้องติดตั้งโช๊คอพัเพื่อ
ดูดซับแรงกระแทกและใช้ล้อแมก็หรือลอ้อัล
ลอยจ ำนวน 1 วงล้อพร้อมยำงนอกและยำง
ในของใหม่ 
5) มีบังโคลนบริเวณซุ้มล้อท ำด้วยเหล็กชุบ 
Zinc พร้อมท ำสี 
6) มีประตูด้ำนหลังปิด - เปิดได้พร้อมกลอน
ประตู 
7) มีหลังคำผ้ำใบสำมำรถถอดประกอบได้ 
8) ติดต้ังไฟหน้ำและไฟท้ำยพร้อมใช้งำน 
9) มีโช๊คอัพแข็งของใหม่ไว้ส ำหรับสลับ
เปลี่ยนใส่กับโช๊คอัพเดิมของรถจกัรยำนยนต์ 
(เป็นรำยกำรนอกมำตรฐำนบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพำะ
ของครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณจัดหำตำม
รำคำท้องถิ่น) ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์แผนงำน
เคหะและชุมชนโครงกำรที่ 8 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว               
       จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000 
     ครุภัณฑ์กีฬำ               
       โครงกำรติดตั้งเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 0.00 0.00 245,000.0 0.00 0 % 0 
 



หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 6 ต ำบลทรงคนอง 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 
245,000.

00 
56,800.00     19,000 

 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 

245,000.
00 

56,800.00     19,000 

 
รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 

16,210.0
0 

256,390.
00 

188,800.0
0 

    64,000 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 
1,586,960

.00 
1,446,395

.00 
1,987,200.

00 
-100 % 0 

       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,850,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

       โครงกำรรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       โครงกำรรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 9,003.05 4,513.60 50,000.00 -100 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 
1,595,96

3.05 
1,450,90

8.60 
2,037,200.

00 
    2,070,000 

   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 
258,599.5

6 
293,962.0

0 
350,000.00 0 % 350,000 

     วัสดุอื่น 0.00 42,500.00 37,500.00 50,000.00 0 % 50,000 
 

รวมค่าวัสด ุ 0.00 
301,099.

56 
331,462.

00 
400,000.0

0 
    400,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

1,897,06
2.61 

1,782,37
0.60 

2,437,200.
00 

    2,470,000 

 
รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 0.00 

1,897,06
2.61 

1,782,37
0.60 

2,437,200.
00 

    2,470,000 

 งานบ าบัดน้ าเสีย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 52,373.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

 โครงกำรอบรมกำรดูแลรกัษำและป้องกัน
เน่ำน้ ำเสียและบ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรอบรมกำรดูแลรักษำและปอ้งกนัน้ ำ
เน่ำเสียและบ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

52,373.0
0 

0.00 
310,000.0

0 
    210,000 

   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000 
 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 
52,373.0

0 
0.00 

320,000.0
0 

    220,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์กำรเกษตร               
 

      
โครงกำรติดตั้งเครื่องกังหันเติมอำกำศในเเห
ล่งน้ ำ 

0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0 

 



รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 
290,000.0

0 
    0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

290,000.0
0 

    0 

 
รวมงานบ าบดัน้ าเสีย 0.00 

52,373.0
0 

0.00 
610,000.0

0 
    220,000 

 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 

7,036,53
3.86 

4,494,28
8.27 

6,134,073.
00 

    6,854,980 

 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปกป้องและเทิดทูนสถำบัน
ส ำคัญของชำติ 

0.00 45,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวทีประชำคม 0.00 15,869.40 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร อบต.ทรงคนอง 
เคลื่อนที่พบประชำชน 

0.00 3,962.10 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรงำนวันเด็กแห่งชำติ 0.00 19,696.30 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรูเ้กียว
กับกฎหมำยเบื้องต้น 

0.00 9,949.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคณุภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำนผู้สูงอำยุ 

0.00 51,305.70 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมอำชีพกำรท ำ
พิมเสนน้ ำ 

0.00 9,954.84 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
กลุ่มเยำวชนต ำบลทรงคนอง 

0.00 55,945.70 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและอบรมเพื่อ
ศักยภำพสนับสนุนบทบำทสตรีต ำบลทรง
คนอง 

0.00 9,242.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและกำรด ำเนนิงำน
กลุ่มสตรีต ำบลทรงคนอง 

0.00 67,502.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบำมเพื่อศักยภำพ
คณะกรรมกำรพัฒนำบทบำทสตรี 

0.00 8,852.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงกำร อบต. เคลื่อนที่พบประชำชน 0.00 0.00 3,950.70 5,000.00 0 % 5,000 
 

      
โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันและงำน
รัฐพิธีต่ำงๆ 

0.00 0.00 
194,667.5

5 
0.00 0 % 0 

       โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำย ุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000 
       โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำต ิ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000 
 

      
โครงกำรจัดประชุมประชำคมและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

โครงกำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพเยำวชน 

0.00 0.00 78,125.70 80,000.00 0 % 80,000 

 
      

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและ
เยำวชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

       โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและเยำวน 0.00 0.00 9,054.75 10,000.00 -100 % 0 
       โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 



วิสำหกจิ 

      
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่ม
วิสำหกจิชุมชน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบทบำท
ของงสตรีต ำบลทรงคนอง "สู่กำรเป็นผู้น ำยุค
ใหม่ใส่ใจอำเซียน" 

0.00 0.00 9,419.84 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชนภำยใน
ต ำบลทรงคนอง 

0.00 0.00 5,454.75 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 6,226.40 30,000.00 -100 % 0 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

297,999.
04 

306,899.
69 

375,000.0
0 

    265,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

297,999.
04 

306,899.
69 

375,000.0
0 

    265,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
 

      

                (1)  โครงกำรติดตั้งเครื่องขยำย
เสียงติดรถยนต์ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที ่ตั้งไว้  
45,000  บำท ส ำหรับจัดซ้ือเครื่องขยำยเสียง
พร้อมติดตั้งกับรถยนต์ จ ำนวน  1  ชุด 
ประกอบดว้ย  เพำเวอร์แอมป์เครื่องขยำย
เสียง ขนำด  800  วัตต์  1 เครื่อง เครื่องเล่น 
ซีดี จ ำนวน 1 เครื่อง  ไมค์พร้อมสำย 1 ชุด    
ล ำโพงฮอนล์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  18  นิ้ว  
จ ำนวน 4  ปำก เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ำ  
ขนำด  3 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง  โลบำ  
1 ตัว   ส ำหรับใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธภิำพใน
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆใน
กิจกำรของอบต.ทรงคนอง (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 - 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 6 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 6.2  โครงกำรที่ 123              

0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
รวมคา่ครุภัณฑ ์ 0.00 

44,000.0
0 

0.00 0.00     0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

44,000.0
0 

0.00 0.00     0 

 
รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 0.00 

341,999.
04 

306,899.
69 

375,000.0
0 

    265,000 

 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 0.00 

341,999.
04 

306,899.
69 

375,000.0
0 

    265,000 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 
      

              (1)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
มหกรรมกีฬำมวลชลชำร์แลนเดย ์ ตั้งไว้  
5,000  บำท  เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดงำน

0.00 1,129.75 0.00 0.00 0 % 0 

 



รณรงค์ให้เยำวชน ผู้สนใจหันมำใช้เวลำว่ำง
ในกำรเล่นกีฬำ กำรออกก ำลังกำยเพื่อ
ปลูกฝังสร้ำงควำมสำมัคคี  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด)  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 - 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 2.3  โครงกำรที่ 55               

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,129.75 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 1,129.75 0.00 0.00     0 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 1,129.75 0.00 0.00     0 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 0.00 21,703.50 2,431.60 0.00 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสืบสำนประเพณี
วันสงกรำนต์   ตั้งไว้   50,000  บำท  เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด 
งำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ รดน้ ำ
ผู้สูงอำยุ ประจ ำป ี2559 (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้)  (ส ำนักงำนปลัด)   ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี(2559 - 2561) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 2.3  โครงกำรที่ 93             
 
              (2)   ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสืบ
สำนประเพณีวันลอยกระทง   ตั้งไว้  50,000  
บำท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ใช้จำ่ยในกำร 
จัดงำนสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ ำป ี2558   (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
(ส ำนักงำนปลัด)   ปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี (2559 - 2561)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 
3 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่3.2  โครงกำรที่ 
91          
   
              (3)   โครงกำรท ำบุญกลำงบำ้น 
(ลอยเรือส ำเภำ) ตั้งไว้ 10,000 บำท  เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกิจกรรมงำนบุญ
กลำงบ้ำน    (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
(ส ำนักงำนปลัด)  ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(2559 - 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่3.2  โครงกำรที่ 
94               
  

0.00 35,135.70 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสืบสำนประเพณีวนั
สงกรำนต์ 

0.00 28,311.85 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันและงำน
รัฐพิธีต่ำงๆ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 

       โครงกำรท ำบุญกลำงบำ้น (ลอยเรือส ำเภำ) 0.00 3,518.60 3,518.60 4,000.00 150 % 10,000 
       โครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 0.00 0.00 32,509.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 0.00 0.00 4,669.75 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 88,669.6 43,128.9 209,000.0     215,000 
 



5 5 0 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 
88,669.6

5 
43,128.9

5 
209,000.0

0 
    215,000 

 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 

88,669.6
5 

43,128.9
5 

209,000.0
0 

    215,000 

 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 

89,799.4
0 

43,128.9
5 

209,000.0
0 

    215,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 41,500.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 25,000.00 119,700.00 
108.8

6 
% 250,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

41,500.0
0 

25,000.0
0 

169,700.0
0 

    300,000 

   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุก่อสร้ำง 0.00 
236,626.2

0 
139,822.6

0 
150,000.00 0 % 150,000 

 
รวมค่าวัสด ุ 0.00 

236,626.
20 

139,822.
60 

150,000.0
0 

    150,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

278,126.
20 

164,822.
60 

319,700.0
0 

    450,000 

   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

      

(1)   โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้ำนนำงนุกูล   
ปำนสมรักษ์ ถึงบำ้นนำงประกอบ   ดวงดำรำ  
หมู่ 1  ผิวจรำจรกวำ้ง  4  เมตร  คอนกรีต
หนำ  0.15  เมตร  หินคลุกชั้นรองพื้นทำง
หินคลุกหนำเฉลี่ย 0.10  เมตร ระยะทำงยำว   
71  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  
284   ตำรำงเมตร งบประมำณ  198,000  
บำท   รำยละเอียดตำมแบบและประมำณ
กำรของ อบต.ทรงคนอง  (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป 110,935 และจำกเงินรำยได้ 
87,065)  (กองช่ำง) ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำมปี (2559- 2561) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ
ที่ 1 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ 1.1 โครงกำร
ที่ 2    
(2)   โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทรงคนอง – มหำ
สวัสดิ์ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1  ผิวจรำจรกว้ำง  
4  เมตร  ยำว 100 เมตร คอนกรีตหนำ  
0.15  เมตร  หินคลุกชั้นรองพื้นทำงเดิม  
หรือพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำง
เมตร พรอ้มไหล่ทำงตำมสภำพ พร้อมเขือ่น
ป้องกันดินพังทลำย  ผนังเขื่อนสูง  1.50  
เมตร  ยำว  5.50  เมตร งบประมำณ  
317,000   บำท   รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
ทรงคนอง  (ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป)  

0.00 
340,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 



(กองช่ำง) ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมป 

      

2.1.1(7) ก่อสร้ำงเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็ก
ป้องกันดินพังทลำยริมคลองครำม หมู่ที ่6 
ผนังเขื่อนสูง 2.50 ม. ยำว 85 ม.เสำเข็ม L26 
หลักยึด ผนังเขื่อนขนำดยำว 12 ม.เสำเข็ม
L26 สเตย์ยึดขนำดยำว 10 ม. รำยละเอยีด
ตำมแบบและประมำณกำรของอบต. ทรง
คนอง 

0.00 
915,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 

      

ข้อ 2.2.1(8) ซ่อมสร้ำงถนน คสล.ซอยทรง
คนอง 7 หมู่ 3 โดยก่อสรำ้งถนน คสล. กว้ำง 
4 ม.คอนกรีตหนำ 0.15 ม.ระยะทำงยำว 
250 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 
1,000 ตร.ม. พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม,จ ำนวน 140 ท่อน 
พร้อมบ่อพกัจ ำนวน 15 บ่อ รำยละเอียดตำม
แบบและประมำณกำรของ อบต.ทรงคนอง 

0.00 
1,542,000

.00 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยหอพัก
กำญจนำ หมู่ที ่๑ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 201,000 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยทรงคนอง 14 
(ซอยเต็กกอ) หมู่ที่ 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 533,000 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยทรงคนอง – 
มหำสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1 

0.00 0.00 
355,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเลียบคลองครำม หมู่ 2 

0.00 0.00 
520,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ถนนเลียบคลองครำม ม. 6   

0.00 0.00 
991,440.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต 
เร่ิมจำกถนนลำดยำงเดิมไปถึงบ้ำน นำย
ส ำเนำ บุญชว่ย หมู่ที่ 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 694,000 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงโรงกรองน้ ำดื่มชุมชน หมู่ที่ 
6 โดยท ำกำรกอ่สร้ำงโรงกรองน้ ำดื่มพร้อม
ติดต้ังระบบกรองน้ ำ 

0.00 0.00 
499,500.0

0 
0.00 0 % 0 

 

      

โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตบริเวณรอบตัว
อำคำรที่ท ำกำรอบต.ทรงคนอง ที ่
ก่อสร้ำงใหม่ โดยท ำกำรเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหนำ 0.15  เมตร ชั้นรองพื้นหินคลุกบด
อัดแน่น หนำเฉลี่ย 0.10  เมตร จ ำนวนพื้นที่
ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 520  ตำรำงเมตร ตำม
แบบและประมำณกำรของอบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 
424,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนขำ้มคลองหลอด ม.
6 

0.00 0.00 0.00 485,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงเขื่อน คสล.ป้องกัน
ดินพังทลำยริมคลองครำม ม.6  

0.00 0.00 0.00 972,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย
ทรงคนอง 7 หมู่ 3  

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย
ทรงคนอง 7 หมู่ 3 ผิวจรำจรกวำ้ง 4 เมตร 
คอนกรีตหนำ 0.15 เมตร ระยะทำงยำว 100 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 398.63 
ตำรำงเมตร เร่ิมจำกถนน คสล. เดิมไปสิ้นสุด
ที่ระยะทำง 100 เมตร 

0.00 0.00 
424,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย
ทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู ่2 

0.00 0.00 0.00 331,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย
ทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,064,000 

 



      
โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้ำนนำงนุกูลปำนสมรักษ์ ถึงบ้ำน
นำงประกอบ ดวงดำรำ หมู่ที่ 1 

0.00 
198,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้ำนนำยพยอม (ซอยตรงข้ำม
โรงงำน AZ ) หมู่ 1 

0.00 
434,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทรงคนอง-มหำสวัสดิ์ (เลียบคลอง
คุต ) หมู่ 1 

0.00 
317,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยทรงคนอง 5 หมู่ 2 

0.00 
550,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจำกสะพำน 2 ไปหอถังประปำ หมู่ 
6 

0.00 
630,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำขยำยถนน คสล.พุทธ
มณฑลสำย 7 - วัดทรงคนอง หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 486,000 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมคอสะพำนขำ้ม
คลองสุคต และซ่อมผิวจรำจรที่ช ำรุดเสียหำย
ถนนรำษฎร์พัฒนำ 2/1 หมู่ 1 

0.00 0.00 
239,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรซ่อมแซมถนนรำษฎร์พัฒนำ 2/1 
หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 359,000 

 
      

โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภำยใน
ต ำบลทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

 
      

โครงกำรติดตั้งหลังคำคลุมตู้คอนโทรล และ
หลังคำคลุมเครื่องมอเตอร์เครื่องสูบน้ ำ 
ประตูน้ ำคลองบ้ำนเหนือหมู ่4 

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรตีเส้นจรำจรพร้อมเตือนระวัง หมู่ที่ 
5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 308,000 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
 

      

     (1)   โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภำยในต ำบลทรงคนอง  หมู่ 1 – หมู่ 6   ตั้ง
ไว้  254,000 บำท    
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนเดิมที่
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตำมสภำพถนน พร้อม
เกลี่ยบดอัด รำยละเอยีดตำมประมำณ 
กำรของ อบต.ทรงคนอง    (ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้) ( กองช่ำง)  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำมปี (2559- 2561) ยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำที่ 1 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ 1.1  
โครงกำรที่ 30  

0.00 
254,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต หมู่่ 6 

0.00 0.00 0.00 834,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมเขื่อนค
สล. ซอยทรงคนอง 2/1 หมู่ 1 โดยท ำกำร
ซ่อมแซมถนนคสล.กว้ำง  2 เมตร ยำว 86  
เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 172 ตำรำงเมตร 
พร้อมก่อสร้ำงเขื่อน คสล.ผนังเขื่อนสูง 2 
เมตร  ระยะทำง  86 เมตร เร่ิมจำกที่ดินนำง
อุษณีย ์ กัลยำณรัตน์  ถึง สะพำนขำ้มคลอง
ล ำกระโดงที่ดินนำงสมบัติ  สุขสงวน 

0.00 0.00 
825,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภำยใน
ต ำบลต ำบลทรงคนอง หมู่ 1-6 

0.00 0.00 
298,000.0

0 
300,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรซ่อมผิวจรำจรถนนรำษฎร์พัฒนำ
ตอน 1 (ซอยทรงคนอง2) หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 799,000.00 -100 % 0 

 



      โครงกำรซ่อมผิวจรำจรถนนหมู ่5 0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงกำรซ่อมผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนประชำร่วมใจ (อยู่เย็นเจริญ-ศรีล้ิมตี)๋ 
หมู่ 5  

0.00 0.00 0.00 332,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรซ่อมสร้ำงทำงระบำยน้ ำซอยทรง
คนอง 12  หมู่ 5    

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ตกิคอ
นกรีต ซอยทรงคนอง 4 บริเวณเชื่อมต่อ
สะพำนทรงคนองรัฐประชำสำมัคคี หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 293,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรยกระดับลำนคอนกรีตบริเวณศำล
เจ้ำริมแม่น้ ำท่ำจีนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม
ศำลำที่อ่ำนหนังสือพิมพ์บริเวณท่ำน้ ำ หมูที่ 4 

0.00 0.00 
230,000.0

0 
0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรเสริมไหล่ทำง ซอยทรงคนอง 4/1 
หมู่ที่ 2  

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 

5,180,00
0.00 

4,835,94
0.00 

4,981,000.
00 

    3,945,000 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

5,180,00
0.00 

4,835,94
0.00 

4,981,000.
00 

    3,945,000 

 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 

5,458,12
6.20 

5,000,76
2.60 

5,300,700.
00 

    4,395,000 

 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 

5,458,12
6.20 

5,000,76
2.60 

5,300,700.
00 

    4,395,000 

 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)  ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
เกษตรกร  ตั้งไว้  50,000  บำท  เพื่อใช้จ่ำย
ในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรและ
ศึกษำดูงำนเพิ่เพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรท ำ
เกษตร  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรม คำ่วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  (ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้)  
(ส ำนักงำนปลัด)  ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(2559 - 2561) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที ่2.2 โครงกำรที่ 54   
   

0.00 18,542.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำเกษตร
ปลอดภัย 

0.00 0.00 25,214.84 20,000.00 0 % 20,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0.00 

18,542.0
0 

25,214.8
4 

20,000.00     20,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

18,542.0
0 

25,214.8
4 

20,000.00     20,000 

 
รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0.00 

18,542.0
0 

25,214.8
4 

20,000.00     20,000 

 
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 

18,542.0
0 

25,214.8
4 

20,000.00     20,000 

 แผนงานการพาณชิย ์               
 งานกิจการประปา               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 



    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 15,000.00     110,000 
   ค่าวัสด ุ               
 

    วัสดุก่อสร้ำง 0.00 
127,034.6

8 
127,170.5

7 
180,000.00 11.11 % 200,000 

 
    วัสดุอื่น 0.00 

604,118.3
8 

588,513.8
8 

750,000.00 -6.67 % 700,000 

 
รวมค่าวัสด ุ 0.00 

731,153.
06 

715,684.
45 

930,000.0
0 

    900,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 
1,582,616

.51 
1,602,506

.41 
1,650,000.

00 
0 % 1,650,000 

 
รวมค่าสาธารณปูโภค 0.00 

1,582,61
6.51 

1,602,50
6.41 

1,650,000.
00 

    1,650,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 0.00 

2,313,76
9.57 

2,318,19
0.86 

2,595,000.
00 

    2,660,000 

   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์กำรเกษตร               
 

      

(1)  ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)   
ตั้งไว้   100,000   บำท   ส ำหรับจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน   (ซัมเมอร์ส)  จ ำนวน  1  
เครื่อง   เป็นเครื่องขนำด  7.5  แรงม้ำ ฯลฯ 
ตั้งตำมรำคำท้องถิ่น  เพื่อใช้ส ำหรับกำร
เปลี่ยนกรณีเครื่องที่ใช้งำนอยู่ไม่ท ำงำนหรือ
ช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ ฯลฯ    
(ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้) (กองช่ำง) 

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนำด 7.5 
แรงม้ำ จ ำนวน  2  เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000 

 
      

เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนำด 7.5 
แรงม้ำ จ ำนวน 2 เครื่อง 

0.00 0.00 
190,000.0

0 
190,000.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์อื่น               
 

      

- เพื่อจัดซื้อถังกรองน้ ำสแตนเลส เกรด 304 
ขนำด 26 นิ้ว ควำมสูง 1.50 เมตร 
ไม่รวมขำตั้ง หนำ 3 mm. จ ำนวน 3 ถัง เพื่อ
เปลี่ยนถังกรองน้ ำสแตนเลสที่ช ำรุดใช้ 
งำนไม่ได้ ที่หอถังประปำ หมู ่1 หลังตู้ อป
พร.ทรงคนอง , หอถังประปำ หมู ่2 ซอย  
ทรงคนอง 6 และหอถังประปำ หมู่ที่ 4 ที่ท ำ
กำร อบต.(เกำ่)    

0.00 0.00 0.00 271,500.00 -100 % 0 

 
      ถังกรองสแตนเลส 0.00 

172,000.0
0 

0.00 0.00 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0.00 
262,000.

00 
190,000.

00 
481,500.0

0 
    250,000 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

      

    (1)   โครงกำรจ้ำงเหมำขยำยเขตท่อเมน
ประปำ หมู่ 3  ตั้งไว้  500,000 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อเมนประปำ ช่วงที่ 1  เร่ิม
จำกปำกซอย 6/1  ไปจนสุดทำงถนน  และ
แยกเข้ำบ้ำนนำยภำษิต  อินทร์แขก  โดยใช้

0.00 
490,000.0

0 
0.00 0.00 0 % 0 

 



ท่อ HDPE 100 PN10 ขนำด ? 90 mm. 
ระยะทำงยำว  600  เมตร และท่อ HDPE 
100 PN10  ขนำด ? 63  mm. ระยะทำง
ยำว  200  เมตร  ช่วงที่ 2 เร่ิมจำกบ้ำนนำย
อมรเทพ   หมึงประเสริฐ ถึงบ้ำนนำยวทิยำ   
รุ่งเรืองศรี  และแยกเข้ำบำ้นสมบัติค้ำไม้   
โดยใช้ท่อ HDPE 100 PN10 ขนำด ? 90 
mm. ระยะทำงยำว  400  เมตร และทอ่ 
HDPE 100 PN10  ขนำด ? 63  mm. 
ระยะทำงยำว  600  เมตร  พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รำยละเอียดตำมแบบและ
ประมำณกำรของ อบต.ทรงคนอง  (ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป)  (กองช่ำง) ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมป ี (2559 - 2561)  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำที่ 1.3  โครงกำรที่ 37   

      โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำ หมู่ที่  5  0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0 
 

      

โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำหมู่ที ่3 เร่ิม
จำกบำ้นนำยณัสนนท์   สกุลเจิญพร แยกไป
บ้ำนนำงสุนำ  สร้อยเซียนและโรงน้ ำดื่มส้มโอ
หวำน  

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำหมู่ที ่3 เร่ิม
จำกปลำยท่อเมนเกำ่ ซอยทรงคนอง 6/1 ถึง
ซอยทรงคนอง 7 

0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรขยำยเขตท่อเมนประปำหมู่ที ่4 เร่ิม
จำกหอถัง(ข้ำงโรงจอดรถ อบต.ทรงคนอง)ถึง
สะพำนคลองบ้ำนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 154,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรขยำยเขตประปำ หมู่ 4 เร่ิมจำกสวน
นำยชูชำต ิ อิ้วชำวนำ  ถึงเขตถนนพุทธ
มณฑลสำย 7-วัดทรงคนอง   

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0 

 
      โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำ หมู่ที่ 6  0.00 0.00 

118,000.0
0 

0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที่ 2  เร่ิม
จำกสวนนำยอุดม  ปู่อิ่มผ่ำนหอถังประปำต้น
สะเดำถึงถนนบรมรำชชนนี  

0.00 0.00 0.00 498,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที่ 3 เร่ิม
จำกประตูระบำยน้ ำคลองยำว ถึงบำ้นนำย
จ ำรัส เทิดไทย 

0.00 0.00 0.00 142,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที่ 5 เร่ิม
จำกทำงเข้ำบ้ำนนำยรัตน ์ อ่อนนำคคล้ ำ ตรง
ข้ำมหอถังประปำหมู ่5 ผ่ำนบ้ำนนำงสุดำ  
ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้ำนนำยรัตน์  อ่อนนำคคล้ ำ 

0.00 0.00 0.00 211,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที่ 5 เร่ิม
จำกล ำกระโดงสำธำรณะผ่ำนบำ้นนำยบญุตำ 
คิมประเสริฐ ถึงบ้ำนนำยประหยัด  งำมสง่ำ  

0.00 0.00 0.00 516,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที ่6 เร่ิม
จำกท่อเมนเดิมบริเวณทำงเข้ำบ้ำนนำงมณี 
โพร้งเกร็ดไปสิ้นสุดที่สะพำน 1  

0.00 0.00 0.00 135,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงกำรเปลี่ยนท่อเมนประปำหมู่ที่1 เร่ิม
จำกบำ้นนำยมำนพ   อมรวุฒิโรจน์ถึงบำ้น
นำยสุชำต ิ เหมือนวงศ์ธรรม 

0.00 0.00 0.00 397,000.00 -100 % 0 

 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 

490,000.
00 

163,000.
00 

2,573,000.
00 

    0 

 
รวมงบลงทุน 0.00 

752,000.
00 

353,000.
00 

3,054,500.
00 

    250,000 

 



รวมงานกิจการประปา 0.00 
3,065,76

9.57 
2,671,19

0.86 
5,649,500.

00 
    2,910,000 

 
รวมแผนงานการพาณิชย ์ 0.00 

3,065,76
9.57 

2,671,19
0.86 

5,649,500.
00 

    2,910,000 

 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 
143,996.0

0 
164,244.0

0 
195,984.00 8.58 % 212,800 

 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 0.00 0.00 

5,949,700
.00 

6,455,200.
00 

17.73 % 7,600,000 

 
    เบี้ยยังชีพคนพิกำร 0.00 0.00 

977,600.0
0 

1,100,800.
00 

36.26 % 1,500,000 

     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 0.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 350 % 36,000 
     ส ำรองจ่ำย 0.00 0.00 43,341.84 771,155.00 78.06 % 1,373,145 
     รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน 0.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00 -100 % 0 
       รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
     เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 65,550.00 0.00 0 % 0 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

0.00 
280,000.0

0 
297,150.0

0 
317,858.00 6.97 % 340,000 

 รวมงบกลาง 0.00 
499,996.0

0 
7,563,585

.84 
8,908,997.0

0 
    

11,121,94
5 

 
รวมงบกลาง 0.00 

499,996.0
0 

7,563,585
.84 

8,908,997.0
0 

    
11,121,94

5 
 

รวมงบกลาง 0.00 
499,996.0

0 
7,563,585

.84 
8,908,997.0

0 
    

11,121,94
5 

 
รวมแผนงานงบกลาง 0.00 

499,996.0
0 

7,563,585
.84 

8,908,997.0
0 

    
11,121,94

5 
 รวมทุกแผนงาน 

0.00 
29,968,62

2.10 
38,246,44

9.27 
43,992,200.

00 
    

48,562,67
5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

 อ ำเภอ สำมพรำน   จังหวัดนครปฐม 

         

                    ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 48,562,675 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  
 

งานบริหารท่ัวไป รวม 
11,289,66

0 
บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 7,556,560 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,965,240 บาท 

  
   

เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 532,080 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 1 อัตรำ อัตรำ
ละ 21120 บำท/เดือน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 2 อัตรำๆละ 11,610 บำท/
เดือน โดยต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขฉบับ
ที่ 2 และแก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2557 ฯลฯ 

      

  
   

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 45,600 บำท 
  

      

    - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 1 อัตรำ ๆ ละ 1,900 บำท/เดือน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 2 อัตรำ ๆ ละ 950บำท/เดือน โดยต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ป ี2557  ฯลฯ      
           

      

  
   

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 45,600 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 1 อัตรำ ๆ ละ 1,900 บำท/เดือน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 2 อัตรำ ๆ ละ 950บำท/เดือนโดยต้ังจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล   พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ป ี2557 ฯลฯ        
           
       

      

  
   

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 90,720 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ให้แก่เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง  จ ำนวน 1 อัตรำ ๆ ละ 7,560 บำท/เดือน โดยต้ังจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ป ี2557  ฯลฯ            

      

  
   

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 1,251,240 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ให้แก่ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 1 อัตรำ ๆ ละ 11,610 บำท/เดือน  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 1 อัตรำ ๆ ละ 9,500 บำท/เดือน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 10 อัตรำ ๆ ละ 7,560 บำท/เดือน  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 1 อัตรำ ๆ ละ 7,560 บำท/เดือน โดยต้ังจ่ำยไว้ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล    พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ป ี2557  ฯลฯ 
 

      

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,591,320 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 3,820,000 บำท 

  



      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลทรงคนอง  เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ นักทรัพยำกรบุคคล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  นิติ
กร นักพัฒนำชุมชน นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ฯลฯ โดยต้ังจ่ำยไว้ 12  เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563)และที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      

      

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน จ ำนวน 126,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น 
       (1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่ง นักบริหำรงำน อบต.ระดับกลำง (ระดับ 8) ต้ัง
ไว้  84,000  บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนรำยเดือนให้กับนักบริหำรงำนอบต.
ระดับกลำง 1 อัตรำๆ ละ 7,000 บำท/เดือน   โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  ต้ังตำมประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ อบต. และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรส ำหรับนักบริหำรงำนอบต. 
ระดับกลำง 
       (2) เงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ต้ังไว้ 42,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น
เงินให้กับพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งนิติกร ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 1 อัตรำๆละ 3,500 บำท/เดือน โดยต้ัง
จ่ำยไว้ 12 เดือน  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของอบต.        
      

      

  
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 
  

      
  -  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ในต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมที่

ระเบียบกฎหมำยก ำหนด โดยต้ังจ่ำยไว้ 12  เดือน ได้แก่ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ          

      

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,367,160 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนจ้ำงในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดฯ  ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คนงำน ภำรโรง ยำม ฯลฯ โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  ตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563)  และที่มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
       

      

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 110,160 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว  ให้แก่ พนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนักงำนปลัดฯ ต ำแหน่ง พนักงำน

ขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย คนงำน ภำรโรง ยำม ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 2,770,600 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 735,600 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 350,000 บำท 
  

      

  (1)  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้ังไว้  50,000 บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้เจ้ำหน้ำที่หรือข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนอื่นที่มำปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรประเมินผลงำน คณะกรรมกำร หรือบุคคลที่
ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.และอื่น ๆ ฯลฯ  ตำมหนังสือที่ มท 0809.2/ว.268 ลง
วันที่ 21 ธันวำคม  2553 หรือตำมที่มีระเบียบกฏหมำยหรือหนังสือสั่งกำรก ำหนดไว้ว่ำสำมำรถให้จ่ำยได้  
 (2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษต้ังไว้ 300,000 บำท เพื่อจ่ำยในลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปี ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง รองปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต ำบลทรงคนอง  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง และผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

  
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และ พนักงำน
จ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและวันหยุดรำชกำรวันเสำร์ –อำทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่  15  พฤษภำคม  2550  เรื่อง  กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
 
 
 
 
 
 

      

  
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 255,600 บำท 
           - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบ ดังนี้        
  



     1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
     2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2551 
                                            ฯลฯ 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ อบต. ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ ตำมระเบียบและหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541    
     2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิก
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 
                                               ฯลฯ               

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้แก่ ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ และเข้ำเล่มข้อบัญญัติ
ต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำซักฟอก  ค่ำจัดท ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใดและอยู่
ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  ค่ำจ้ำงแบกหำมสัมภำระ  ค่ำตักสิ่งปฏิกูล ค่ำ
ล้ำง อัด ขยำยฟิล์ม  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง  โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ใน
ภำรกิจของหน่วยงำนเช่น ค่ำป้ำยไวนิลและอื่นๆ  ฯลฯ     

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 
  

      

  (1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว้ 15,000 บำท ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่ำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรอง ในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจำก
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดู
งำน ฯลฯ ตำมหนังสือที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฏำคม 2548 ให้ต้ังได้ไม่เกิน 1% ของ
รำยได้จริงในปีที่ล่วงมำแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินที่มีผู้
อุทิศให้    
    (2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำอบต.หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ต้ัง
ไว้  15,000 บำท  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องด่ืมต่ำง ๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองกำรประชุม
สภำ อบต. หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ องค์กรปกครองกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำร
ท้องถ่ิน (โดยยอดที่ต้ังจ่ำยไม่รวมในข้อ 1)  

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรหรือนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอด
รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำ
ตำมหลักสูตรต่ำงๆ ของนำยกฯ รองนำยกฯ เลขำนุกำรนำยกฯ ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิก
สภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนปลัดฯและบุคคลหรือ
คณะบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง โดยต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน        
        

      

  
    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน จ ำนวน 500,000 บำท 

  

      

   - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล อัตรำค่ำใช้จ่ำยเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง(กกต.)ก ำหนด เช่น ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ในกำรเลือกต้ัง ค่ำพิมพ์รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
 
 
 
 

      

  
    

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ จ ำนวน 20,000 บำท 

  



      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ ฯลฯ  ตำมควำมจ ำเป็น ตำมหนังสือ
สั่งกำร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2530 เรื่อง กำร
เบิกจ่ำยค่ำดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่ำงๆ ค่ำพวงมำลำ และพำนประดับพุ่มดอกไม้ 
        

      

  
    

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 350,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมและศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรท้องถ่ิน,สมำชิกสภำ
ท้องถ่ินเเละเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำของสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
ยำนพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักปลัด
ฯ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ทั้งกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน หรือค่ำจ้ำง
แรงงำนในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ำรุดหรือใช้งำนไม่ได้ เช่น ค่ำจ้ำงซ่อมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์
ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์  และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ        
      

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท 
  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำนของส ำนักงำนปลัด
ฯ เช่น กระดำษ  ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ คลิปหนีบกระดำษ กำว ตรำยำง  
ธงชำติ ธงประจ ำรำชวงศ์ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงกั้นห้อง กระดำนด ำ กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสำร สิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร หมึกเครื่องโทรสำร แผ่นป้ำยชื่อ หรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ รวมทั้งค่ำประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุส ำนักงำน และค่ำจัดซื้อสิ่งของในกำรซ่อมแซมวัสดุส ำนักงำน รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง (ถ้ำมี) ค่ำ
หนังสือพิมพ์  ฯลฯ        

      

  
   

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ที่ใช้ในส ำนักงำนหรือที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักปลัด
ฯ ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ รวมทั้งค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ตลอดจนค่ำ
จัดซื้อสิ่งของในกำรซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำ
ภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง ฯลฯ        

      

  
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนหรืออยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัด
ฯ เช่น ถังขยะ ไม้กวำด  แปรง  สบู ่ ผงซักฟอก ถังใส่น้ ำ ถำด น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำด่ืม กะละมัง น้ ำยำล้ำง
ห้องน้ ำ กระดำษช ำระ ฯลฯ รวมทั้งค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ตลอดจนค่ำจัดซื้อสิ่งของในกำรซ่อมแซมวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม
กัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง (ถ้ำม)ี ฯลฯ        

      

  
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก  ยำงใน  หม้อน้ ำรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสงรถยนต์ น้ ำมันเบรก ฯลฯ ส ำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง และรถจักรยำนยนต์ รวมทั้งค่ำ
ประกอบหรือปรับปรุงวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตลอดจนค่ำจัดซื้อสิ่งของในกำรซ่อมแซมวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำ
ติดต้ัง (ถ้ำมี) ฯลฯ        
      

      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ ส ำหรับใช้กับรถยนต์
ส่วนกลำง  และรถจักรยำนยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้อง
ช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำภำษี ฯลฯ        
       

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดฯ เช่น แผ่นหรือจำน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสำร เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่ำงๆ ฯลฯ รวมทั้งค่ำประกอบหรือปรับปรุงวัสดุ ตลอดจนค่ำจัดซื้อสิ่งของในกำรซ่อมแซม รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดต้ัง (ถ้ำมี) ฯลฯ     

      

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท 
  

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 300,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน สนำมกีฬำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และค่ำไฟฟ้ำอื่นๆที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของส ำนักงำนปลัดอบต.        
       
 
 
 

      

  
   

ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ จ ำนวน 20,000 บำท 
  



      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พื้นฐำนในส ำนักงำนฯ ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที ่และค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร
โทรศัพท ์และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรโทรศัพท์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ        
      

      

  
   

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 15,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ ในงำนภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง         
      

      

  
   

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 60,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด  และค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีว ีค่ำเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว        
     

      

  
  

งบลงทุน รวม 920,500 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 435,500 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
  

    
ชุดโต๊ะหมู่บูชำ (1 ชุด) จ ำนวน 8,500 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด 
 1) ท้ำด้วยไม้สัก 
 2) มีโต๊ะหมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 9 นิ้ว 
 3) มีฐำนรองโต๊ะหมู่ 
ปรำกฎตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
    

โต๊ะ+เก้ำอี้ส ำนักงำน (ห้องประชุมใหญ่) โต๊ะประชุม 13 ตัว เก้ำอี้ประชุม 25 ตัว จ ำนวน 180,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะประชุม จ ำนวน 13 ตัวเเละเก้ำอี้ส ำนักงำนเเบบมีพนักพิง จ ำนวน 25 ตัว ปรำกฎ
ตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
    

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ ำนวน 39,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ ำนวน 10 ตัว ขนำด 150 x 60 x 73.7 เซ็นติเมตร ปรำกฎ
ตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
    

โทรทัศน ์(LED TV) ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 
1) ระดับควำมละเอียดจอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล 
2) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพข้ันต่ ำ 40 นิ้ว 
3) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight  
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง สัญญำณ เพื่อกำรเชื่อมต่อ สัญญำณภำพและเสียง  
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์  
6) มีตัวรับสัญญำณ Digital ในตัว 
ปรำกฎตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
   

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       
  

    
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 58,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ VGA ขนำด 4,000 ANSI LUMENS 
1) เป็นเครื่องฉำยภำพเลนส์เดียว สำมำรถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำมละเอียดของภำพที่ True 
4) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่องสว่ำงข้ันต่ ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
ปรำกฎตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
    

จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 9,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจอรับภำพ ชนิดไฟฟ้ำ  
ขนำด 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว หรือ
64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต 5.1.2 ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว 
หรือ89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต โดยจอม้วนเก็บ ในกล่องได้ บังคับจอ ข้ึน-ลง หยุด ด้วย
สวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลต์50 เฮริตซ์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
ปรำกฎตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561  (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  
 
 
 
 
 
 

      

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
  



    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 21,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล  
มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB ต้องมีควำมเร็ว สัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำน
กรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB ต้องมีควำมเร็ว สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สูง – มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดต้ังภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 7 เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง - มี
ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth จ ำนวน 1 เครื่อง  
ปรำกฎตำมเเผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08) เเผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดฯ เป็น
รำยจ่ำยที่ซ่อมเเซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หรือดัดเเปลง ต่อ
เติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ (ไม่รวมค่ำซ่อมบ ำรุงปกติ หรือค่ำซ่อม
ส่วนกลำง) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ 

      

  
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 485,000 บาท 
  

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

  
    

โครงกำรปรับปรุงเตกแต่ง(ห้องประชุมใหญ่) จ ำนวน 485,000 บำท 

  
      

  เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงเเละตกแต่งห้องประชุม  
ขนำดห้องกว้ำง 7 เมตร ยำว 14 เมตร 

      

  
  

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยอื่น       
  

    
รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงงำนวิจัยเพื่อส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจในงำนบริกำรประชำชนของ
ผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ทรงคนอง ประจ ำปี 2562 โดยจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่เป็นกลำงในกำรวิจัย        
    

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
  

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 22,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอสำมพรำน ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอ ำเภอ ประจ ำปี 2562 

      

  
 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,066,760 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,551,260 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,551,260 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,517,660 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่ พนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง นักวิชำกำรพัสดุ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี ฯลฯ โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) และที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

      

  
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
  



      
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมที่

ระเบียบกฏหมำยก ำหนดโดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน ดังนี้ ผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง 1 อัตรำ ๆ ละ 3,500 บำท ต่อเดือน 

      

  
   

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 266,760 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่ำจ้ำง ประจ ำปีให้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดกอง

คลังฯ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคลัง โดยต้ังจ่ำย 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2561) และมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 647,320 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงค่ำตอบแทนประจ ำปี ให้แก่พนักงำนจ้ำงใน
สังกัดกองคลัง ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
พัสดุ พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ ฯลฯ โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) และมี่
มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 77,520 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำงสังกัดกองคลัง ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่

กำรเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ พนักงำนจดมำตรวัดน้ ำ ฯลฯ โดยต้ัง
จ่ำยไว้ 12 เดือน 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 497,000 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 271,000 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 130,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นรำงวัลประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง และผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดกองคลัง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำน ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

      

  
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงที่
ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและวันหยุดรำชกำรวันเสร์-อำทิตย์หรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภำคม 2550 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 126,000 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบดังนี้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
   2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

      

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ ตำมระเบียบและหนังสือสั่ง
กำร ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
   2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
   3) หนังสือกรมกำรบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 91,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำ /ปรับปรุงแผนที่ภำษีฯ กำรคัดลอกที่ดิน และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงแผนที่ภำษี กำรคัดลอก
ที่ดิน และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เกิดข้ึน 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือนอก
รำชอำณำจักร เช่นค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ ค่ำลงทะเบียนอบรม โดยต้ังจ่ำยตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ินฯ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

    

โครงกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เอกสำรแผ่นพับประชำสัมพันธ์ เอกสำร
แผ่นพับประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่จ ำเป็น 
 
 
 
 

จ ำนวน 1,000 บำท 

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 
  



      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองคลังฯ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ ทั้งกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำซ่อมแซมสิ่งของและค่ำแรงงำน หรือค่ำจ้ำงแรงงำนในกำร
บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ำรุดหรือใช้งำนไม่ได้ เช่น ค่ำจ้ำงซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอำกำศ โต๊ะ เก้ำอี้ ตู้ รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองคลังฯ 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำนของกองคลังฯ เช่น
กระดำษ ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ คลิปหนีบกระดำษ กำว ตรำยำง กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสำร สิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ กระดำษต่อเนื่องในเสร็จค่ำน้ ำ ค่ำขยะ หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร หมึกเครื่องโทรสำร แผ่นป้ำย
ชื่อ หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ รวมทั้งค่ำประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุส ำนักงำน และค่ำจัดซื้อ
สิ่งของในกำรซ่อมแซมวัสดุส ำนักงำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดต้ัง (ถ้ำมี) ค่ำหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมุล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องอ่ำนและบันทึก

ข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองคลัง 
      

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
  

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

  
      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ในงำนภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

      

  
  

งบลงทุน รวม 18,500 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
  

    
ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน โทรศัพท์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 1,500 บำท 

           - เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ส ำนักงำน ส ำหรับใช้ในส ำนักงำน กองคลัง จ ำนวน 1 เครื่อง       
  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

  

    

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuoction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี รำคำ 17,000 บำท 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกกว่ำ 22 หน้ำ ต่อนำที (ppm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 22 หน้ำ ต่อนำที (ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB 
-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4  (ขำวด ำ และ สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต (Auto Document Feed) 
-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

จ ำนวน 17,000 บำท 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,585,400 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

  
   

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 
  

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ เสื้อ,กำงเกง,ชุดดับเพลิง,ถุงมือ,รองเท้ำ,หมวก เเละวัสดุอื่นๆที่ใช้
ในกำรดับเพลิง 

      

  
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 100,000 บำท 
  

      

  เพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ ท่อสูบน้ ำ ดับเพลิงพร้อมข้อต่อ,สำยฉีดดับเพลิงพร้อมข้อต่อเเละ
วัสดุอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 1,385,400 บาท 
  



   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,385,400 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       
  

    
โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV ภำยในต ำบลทรงคนอง จ ำนวน 1,385,400 บำท 

  

      

    - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบร่วมทั้งระบบ
พร้อม ติดต้ัง  ภำยในต ำบลทรงคนอง  จ ำนวน 15 จุด  
1. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 2 (ซอยรำษฎร์พัฒนำ 1) (มุมกล้องหันไปทำงต ำบลบำงเตย) หมู่ที่ 1 
2. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 2 (ซอยรำษฎร์พัฒนำ 1) (มุมกล้องหันไปทำงซอยทรงคนอง 2) หมู่
ที่ 1 
3. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 7-2 หมู่ที่ 2 
4. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 4 ศำลำท่ำหลวง (ผู้ใหญ่ปิ่น) หมู่ที่ 2 
5. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 7-1 หมู่ที่ 2 
6. บริเวณสำมแยกบ้ำนนำยมำนพ   เม่นนำเกร็ด หมู่ที่ 2 
7. บริเวณคอสะพำน ทรงคนอง รัฐประชำสำมัคคี หมู่ที่ 2 
8. บริเวณฝั่งตรงข้ำมหน้ำปำกซอยทรงคนอง 9 (เกษตรพัฒนำ) หมู่ที่ 4 
9. บริเวณปำกซอยทรงคนอง 8 หมู่ที่ 4 
10. บริเวณคอสะพำนข้ำมคลองลัดนำงแท่น (อีแท่น) ฝั่งต ำบลทรงคนอง (มุมกล้องหันไปทำงต ำบล
ทรงคนอง) หมู่ที่ 4 
11. บริเวณคอสะพำนข้ำมคลองลัดนำงแท่น (อีแท่น) ฝั่งต ำบลทรงคนอง (มุมกล้องหันไปทำง
สะพำนลัดนำงแท่น (อีแท่น)) หมู่ที่ 4 
12. บริเวณแยกบ้ำนผู้กองแอ๋ว หมู่ที่ 5 
13. บริเวณหน้ำปำกซอยทรงคนอง 11/1 (ทรงคนอง – บำงเตย) หมูท่ี่ 5 
14. บริเวณซุ้มวัดตรงบ้ำนพักครู หมู่ที่ 5  
15. ปำกซอยทรงคนอง 12 (คลองบ้ำนเหนือ) หมู่ที่ 5 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP แบบมุมมองคงที่ (IP FIXED CAMERA ) 
(2) เครื่องบันทึกภำพแบบ Network Video Recorder (NVR) 16 Ch  
(3) อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ำยกลำงแบบ Digital Network Switch 24 port 
(4) เครื่องส ำรองไฟขนำด 2KV (2000VA) 1200 Watt 
(5) จอภำพขนำด 50 นิ้ว (TV Monitor) 
(6) อุปกรณ์แปลงสัญญำณเครือข่ำย สำยใยแก้วน ำแสง (Media Converter) 
(7) สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงชนิดแขวนอำกำศมีสลิงติดต้ังภำยนอก 6 Core 
(8) สำยทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภำยนอกอำคำร 
(9) สำยไฟ VCT 2 x 1.5 Sqmm 
(10) มิเตอร์ไฟฟ้ำขนำด 5 แอมป์ 
(11) ตู้เก็บอุปกรณ์ภำยนอกอำคำร 

      

  

      

  (12) ตู้เก็บอุปกรณ์ภำยใน Rack 19” 36 U 
(13) เสำติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและตู้เก็บอุปกรณ์ภำยนอกอำคำร พร้อมอุปกรณ์จับยึด  
(14) ค่ำแรงติดต้ังพร้อมติดอุปกรณ์  
ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 (ผ.08)  แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน  

      

  
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
  

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนในกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยตำมค ำสั่งของอบต.ทรงคนองเช่น ค่ำตอบแทนอปพร. ฯลฯ        
       

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

  
    

โครงกำรจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลวันหยุดปีใหม่และ
สงกรำนต์ 

จ ำนวน 60,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดต้ังจุดร่วมบริกำรประชำชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลวันหยุดเช่น เทศกำลปีใหม ่และเทศกำลสงกรำนต์ ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำย
โครงกำรฯ ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรประดับไฟทำง ค่ำเช่ำ
เต็นท์ ค่ำตอบแทนหรือค่ำเบี้ยเลียงเจ้ำหน้ำที่อปพร. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำจุดบริกำร
ฯ ฯลฯ  อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 หรือระเบียบกฏหมำยที่
เกี่ยวข้อง ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 แผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน โครงกำรที่ 1  
  
 
 
 

      

  



    
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนผู้ประสบภัย ส ำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้จ ำเป็น  ถุงยังชีพ ฯลฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือประชำชน
กรณีเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.02) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน โครงกำรที่ 8  

      

  
    

โครงกำรซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมในกำรป้องกันและระงับภัยจำกไฟไหม้ ฯลฯ ส ำหรับ
เป็น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน โครงกำรที่ 2  
  

      

  
    

โครงกำรตรวจสภำพถังดับเพลิงพร้อมเติมสำรเคมีดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสภำพถังและจัดซื้อสำรเคมีส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยที่เกิดจำกเหตุสำธำรณะภัยให้กับประชำชนในต ำบลทรงคนอง   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 แผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน โครงกำรที่ 5 

      

  
    

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)และ
อำสำกู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และอำสำกู้ภัย (OTOS) ส ำหรับเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำปำ้ย
โครงกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่
ปี (2561-2564) (ผ.01)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน โครงกำรที่ 3  

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 
  

      
  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย 
      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

      

  
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 40,000 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/สำรเคมี  ส ำหรับใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย  เช่น ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ ำยำเคมี น้ ำยำเคมีดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง ฯลฯ  
      

  แผนงานการศึกษา 

  
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,753,510 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 644,160 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 644,160 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 524,160 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ครู
ฯ   โดยต้ังจ่ำยไว้ 12  เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(2561-2563) 

      

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงพร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ ำปีให้แก่ พนักงำนจ้ำงใน

สังกัดส ำนักงำนปลัดฯ  ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  ตำมแผน
อัตรำก ำลัง  3 ปี (2561-2563)  

      

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่ พนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนักงำนปลัด

ฯ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยต้ังจ่ำยไว้ 12 เดือน  
      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,054,350 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 473,140 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำนสัมพันธ์ร่วมชุมชน จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทรงคนองให้เกิดกำรเรียนรู้และเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงกำรฯ ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-
2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 6 
 

      

  
    

โครงกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ เพื่อรับรองกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

จ ำนวน 2,000 บำท 

          - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำร คู่มือรับกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของศูนย์       
  



พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นใน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 2 

    
โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรศูนย์ฯด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยในกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง เช่นจัดท ำเอกสำร/แผ่นพับ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 10 

      

  
    

โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฯ  ส ำหรับเป็นค่ำวัสดุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำน
กำรศึกษำโครงกำรที่ 8  

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมทันตกรรม จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในกำรดูแลฟันและอนำมัยในช่อง
ปำก ส ำหรับจ่ำยเป็น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องด่ิม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 3 

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

   - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรประเมินผลกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่ำง ครู นักเรียนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จบกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง  ส ำหรับเป็น อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 3 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1โครงกำรที่ 1  

      

  
    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 386,140 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรศูนย์พัฒนเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง  ส ำหรับเป็นรำยกำรเบิกหักผลักส่งเข้ำบัญชีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ได้แก่ 
     (1) ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน ต้ังไว้ 254,800 บำท  ส ำหรับเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
ประกอบอำหำรให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง โดยต้ังจ่ำยในอัตรำ 20 บำทต่อคน
ต่อวัน จ ำนวน  245  วัน ส ำหรับเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง จ ำนวน 52 คน  ตำมอัตรำกำรจัดสรรที่ได้รับกำรอุดหนุนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำน
กำรศึกษำ โครงกำรที่ 14    
     (2) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ต้ังไว้ 88,400 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดจัดกำรเรียนกำรสอน รำย
หัว1,700 บำทต่อคนส ำหรับจัดหำสื่อและวัสดุกำรเรียนกำรสอนและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนำกำร
ของเด็ก(ที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นครุภัณฑ์) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนองเพื่อใช้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำ โครงกำรที่ 11  
     (3) ค่ำหนังสือเรียน ต้ังไว้ 7,600 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำหนังสือเรียน อัตรำคน
ละ 200 บำท/ปี ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 
     (4) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ต้ังไว้ 7,600 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน  อัตรำคนละ 200 บำท/ปีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 
     (5) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ต้ังไว้ 11,400 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 
     (6) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ต้ังไว้ 16,340 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี 
        ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถ
นำยน 2552 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่  22 มีนำคม  2559 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301ลง
วันที่ 14 มิถุนำยน 2560  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนำยน 2561 

      

  
    

โครงกำรสำนสัมพันธ์วันครอบครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้แสดงออกถึงควำมรัก ควำมผูกพันที่
มีต่อบิดำ มำรดำ  ส ำหรับเป็น ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรมฯ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำ 

      

  
    

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กในทั้ง 4 ด้ำน จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร   
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
โครงกำรฯ  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่จ ำเป็น ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 9 

      

  



   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม วัสดุ อปกรณ์ระบบเครื่องกรองน ำด่ืมศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทรงคนอง ฯลฯ  

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 581,210 บาท 
  

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก หรือที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเช่น ถังขยะ ไม้
กวำด แปรง สบู่ ผงซักฟอก ถังใส่น้ ำ ถำด น้ ำด่ืม น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ กระดำษช ำระ ฯลฯ    

      

  
   

ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 521,210 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อค่ำอำหำรเสริม(นม) เป็นนมรสจืดชนิดถุงหรือกล่องส ำหรับให้เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง และโรงเรียนวัดทรงคนอง  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.01)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำร
ที่  12  และ 13  โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2560    

      

  
   

วัสดุอื่น จ ำนวน 50,000 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสำรกรองหรือใส้กรองส ำหรับถังกรองน้ ำประปำและถังกรองน ำด่ืมของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่จ ำเป็นที่ไม่ได้ต้ังไว้ในประเภทอื่นๆ 
      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,055,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 1,055,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
  

    
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 1,055,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
    (1) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน 880,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง จ ำนวน 220 คน จ ำนวน 200 วัน ในอัตรำ
คนละ 20 บำทต่อวัน ตำมอัตรำกำรจัดสรรที่ได้รับกำรอุดหนุนงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ินในปีงบประมำณ 2562 ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2563)  
( ผ.02) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่ 1           
    (2) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน  175,000 บำท ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย ตำมโครงกำร
จ้ำงครูสอนระดับประถมศึกษำวุฒิปริญญำตรีตำมอัตรำที่ขำดแคลน จ ำนวน 1 อัตรำ เป็นเงิน
จ ำนวนทั้งโครงกำร 189,000 บำท โรงเรียนฯ มีงบประมำณสมทบค่ำจ้ำงเป็นเงิน 5,000 บำทและ
เป็นค่ำประกันสังคม 9,000 บำท งบประมำณที่อบต.ทรงคนองสนับสนุนเป็นเงิน  
175,000 บำท  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.02) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3   แผนงำนกำรศึกษำโครงกำรที่  2 

      

  แผนงานสาธารณสุข 

  
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,281,620 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,509,320 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,509,320 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,243,680 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน เจ้ำพนักงำนสุขำภิบำล เจ้ำพนักงำนธุกำร และต ำแหน่ง
อื่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสังกัดกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยต้ัง
จ่ำย 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ี(2561-2563) 

      

  
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด กองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ในต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมระเบียบกฎหมำยก ำหนด โดยต้ัง
จ่ำย 12 เดือน 

      

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,091,640 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง พร้อมทั้งปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนจ้ำงในสังกัด กอง

สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ในต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรขนำดเบำ คนงำนประจ ำรถ
ขยะ คนงำน โดยต้ังจ่ำย 12 เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) 

      

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 132,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำง ในสังกัด กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรขนำดเบำ คนงำนประจ ำรถขยะ คนงำน โดยต้ัง
จ่ำย 12 เดือน 
 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 655,800 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 303,800 บาท 

  



   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
     1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว้ 150,000 บำท เพื่อจ่ำยในลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ในสังกัด กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงำน ต้ังจ่ำยตำมระบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
     2) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง เช่น คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 

      

  
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำน
จ้ำง ที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติ วันหยุดรำชกำร วันเสำร์ - อำทิตย์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

  
   

ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 28,800 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มีสิทธิได้รับเงินค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
3)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

      

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 25,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัด กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  
     2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
     3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
     4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำร
เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 70,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
     1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ผู้รับจ้ำงท ำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง แต่มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำแบกหำมสัมภำระ ค่ำตักสิ่งปฏิกูล ค่ำล้ำงอัดฉีด
รถ ค่ำตรวจสำรเคมี ฯลฯ ส ำหรับงำนสำธำรณสุข 
     2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ ต้ังไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท ำสื่อต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรประชำสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้แก่ประชำชนทั่วไป
ส ำหรับงำนที่อยู่ในควำมรับผิดของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     3) ค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภค ต้ังไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภคบริโภคแหล่งผลิตน้ ำ แหล่งจ่ำยน้ ำ ระบบประปำหมู่บ้ำน ในพื้นที่
ต ำบลทรงคนอง 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 5,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร กำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกับรัฐวิสำหกิจหรือกับ
เอกชน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองกำร
ประชุมที่ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำร
กระทรวงมหำดไทย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท้องถ่ิน 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำ
เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ในสังกัด กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ
บุคคล/คณะบุคคลที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับภำรกิจของกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

      

  



เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุก
ขยะ รถจักรยำนยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เก้ำอี้ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในควำมรับผิดของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ โดยมิได้เพิ่มอำยุกำรใช้งำนหรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้ง
ค่ำสิ่งของและค่ำแรงหรือจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอก 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท 
  

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ น้ ำยำลบค ำผิด แฟ้มเก็บ
เอกสำร ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ สบู ่ผงซักฟอก ถ้วย
ชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง กระจกเงำน้ ำด่ืม น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำดับ
กลิ่น น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค ถังใส่น้ ำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ เหล็ก ทินเนอร์ สี แปรง

ทำสี จอบ สว่ำน เลื่อย ค้อน ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 100,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ ส ำหรับใช้

กับรถบรรทุกขยะ รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เสือ้แขนยำวหรือแขนสั้น กำงเกงขำยำว ชุดหมี ถุงมือ
ยำงหรือหนัง ผ้ำปิดปำก - ปิดจมูก รองเท้ำยำงหุ้มส้นสูงใต้เข่ำ (ร้องเท้ำบู๊ต) ฯลฯ ส ำหรับใช้
ปฏิบัติงำนประจ ำรถขนขยะ งำนฉีดพ่นสำรเคมี หรืองำนอื่นๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

  
  

งบลงทุน รวม 116,500 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,500 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
  

    
จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 4,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน แบบมีพนักพิง จ ำนวน 1 ตัว ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที ่1/2561 (ผ.08) แผนงำนสำธำรณสุข 

      

  
    

จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 4,500 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรเหล็ก 10 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที ่1/2561 (ผ.08) แผนงำนสำธำรณสุข 

      

  
    

จัดซื้อตู้เอกสำร จ ำนวน 8,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จ ำนวน 1 ตู้ ปรำกฎตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที ่1/2561 (ผ.08) แผนงำนสำธำรณสุข 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หรือเป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ซึ่งเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถบรรทุก
ขยะ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

      

  
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 473,800 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 353,800 บาท 

  



   
ค่าใช้สอย รวม 299,800 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลทรงคนอง ส ำหรับจ่ำย
เป็นค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำอำหำรส ำหรับนักกีฬำ
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับจัด
โครงกำร ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 แผนงำน
สำธำรณสุข โครงกำรที่ 1 

      

  
    

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
วัคซีน เครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์ ใบรับรองกำรฉีดวัคซีน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์/
รณรงค์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับจัดโครงกำร ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 แผนงำนสำธำรณสุข โครงกำรที่ 4 

      

  
    

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 250,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำ
น้ ำยำฉีดพ่นยุง สำรเคมีก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์/รณรงค์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับจัดโครงกำร ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 แผนงำนสำธำรณสุข โครงกำรที่ 3 

      

  
    

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำฯ 

จ ำนวน 4,800 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ส ำรวจและข้ึนทะเบียนจ ำนวนสุนัขและแมวในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท ำกำรส ำรวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภำยในเดือนมีนำคม ครั้ง
ที่ 2 ภำยในเดือนสิงหำคม (ปีละ 6 บำท) ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที ่1/2561 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข แผนงำน
สำธำรณสุข โครงกำรที่ 2 

      

  
    

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับจัดโครงกำร ฯลฯ ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 แผนงำนสำธำรณสุข โครงกำรที่ 2 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท 
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง จำร
บี ฯลฯ ส ำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ ใช้ในงำนป้องกันควบคุมโรค 

      

  
   

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 24,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมจ ำนวนประชำกรสุนัข/แมว ทั้ง
ที่มีเจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ จำกกำรส ำรวจของ อปท. ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ ปรำกฎตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ครั้ง
ที่ 1/2561 แผนงำนสำธำรณสุข โครงกำรที่ 1 (ผ.01) 

      

  
  

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
  

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน       
  

    
เงินอุดหนุนเอกชน จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้ำน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) (เพิ่มเติม) ครั้งที ่1/2561 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข แผนงำน
สำธำรณสุข โครงกำรที่ 1 (ผ.02) 

      

  แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,100,980 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,303,880 บาท 

  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,303,880 บาท 
  

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 1,000,260 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร นำยช่ำงโยธำฯลฯ โดยต้ัง
จ่ำย  12  เดือน ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ป ีและที่มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
 
 

      

  
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 
  

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ในต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำ

ต ำแหน่ง ตำมระเบียบที่กฎหมำยก ำหนด โดยต้ังจ่ำยไว้  12  เดือน ดังนี้ 
      

  



 1) ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 1 อัตรำ ๆ ละ 3,500 บำทต่อเดือน 
2) หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร 1 อัตรำ ฟ ละ 1,500 บำทต่อเดือน 

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 414,120 บำท 

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 748,080 บำท 
  

   
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 81,420 บำท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 879,100 บาท 
  

   
ค่าตอบแทน รวม 424,000 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 384,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
     1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว้ 150,000 บำท เพื่อจ่ำยในลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปี ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ในสังกัด กองช่ำงตำมหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของควำมส ำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำน ต้ังจ่ำยตำมระบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
     2) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังไว้ 234,000บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง เช่น คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง ค่ำวิศวกรระดับสำมัญ
รับรองแบบออกแบบโครงกำรก่อสร้ำง ฯลฯ  ฯลฯ ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำร 

      

  
   

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติและวันหยุดรำชกำรเสำร์ - อำทิตย์
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังจ่ำยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.4/ว1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภำคม 2550 เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 30,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลที่มีสิทธิ ตำมระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลำง  ด่วนที่สุดที่ กค0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28  มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18  กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำร
เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 

      

  
   

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงโฆษณำและเผยแพร่
ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อให้ผู้
รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ซึ่งมิใช่เป็นกำรประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำจ้ำงแบกหำม
สัมภำระ ค่ำออกของ  ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำรังวัดที่ดิน  ค่ำจัดท ำแนวเขตที่
สำธำรณประโยชน์ที่หลวงฯลฯ 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและลงทะเบียนอบรมสัมมนำ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรหรือนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำผ่ำนทำง
ด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนอบรมสัมมนำตำมหลักสูตรต่ำงๆ และที่
จ ำเป็นในกำรกำรเดินทำงไปรำชกำรฯลฯ ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงปร ำจ ำ พนักงำนจ้ำงใน
สังกัดกองช่ำง โดยต้ังจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน        
 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง

ช่ำง  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ทั้งกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน หรือ
      

  



ค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรบ ำรุงรักษำปรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ำรุดหรือใช้งำนไม่ได้  เช่น ค่ำจ้ำงซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อวงปรับอำกำศ โต๊ะ ตู้  รถยนต์และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ 

   
ค่าวัสดุ รวม 225,100 บาท 

  
   

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุต่ำง ๆ ที่ใช้ในส ำนักงำนของกอง

ช่ำง เช่น กระดำษ  ดินสอ  ปำกกำ  ยำงลบ  คลิปหนีบกระดำษ  กำว ตรำยำง  แฟ้มเก็บ
เอกสำร  สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ หรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ  ฯลฯ   

      

  
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ สบู ่ผงซักฟอก ถ้วย

ชำม ช้อนส้อม แก้วน้ ำจำนรอง กระจกเงำน้ ำด่ืม น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ น้ ำยำดับ
กลิ่น น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค ถังใส่น้ ำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง 

      

  
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน  ฯลฯ ส ำหรับใช้

กับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง 
      

  
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 165,100 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง จำร

บี ฯลฯ ส ำหรับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และยำนพำหนะอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กองช่ำง 

      

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เมนบอร์ด เมำส์ เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในงำนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของกองช่ำง 

      

  
  

งบลงทุน รวม 918,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 918,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       
  

    
จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน  จ ำนวน  2  ตัว จ ำนวน 4,000 บำท 

          เพื่่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน  ส ำหรับพนักงำนธุรกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในกองช่ำง       
  

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

  
    

โครงกำรจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ่ลเเคป จ ำนวน 814,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล)  
ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 
 2,400 ซีซี หรือก ำำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเคป จ ำนวน 1 คัน  

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ หรือเป็นกำร
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ซึ่งเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง เช่น รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ 

      

  
 

งานสวนสาธารณะ รวม 64,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

  
   

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง จำร
บี ฯลฯ ส ำหรับเครื่องตัดหญ้ำ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในกำรรักษำควำมสะอำดของ
ถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิม และที่สำธำรณะ หรือใช้ในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

  
   

วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 25,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพำะช ำ ใบมีด เชือก สำรเคมีป้องกัน
แมลง และสำรเคมีก ำจัดวัชพืช ฯลฯ ที่ใช้ในกำรรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิม และที่
สำธำรณะ หรือใช้ในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 19,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       
  



    
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ จ ำนวน 19,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 ตัว รำยละเอียดตำมมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ปรำกฎตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1/2561 (ผ.
08) แผนงำนสำธำรณสุข 

      

  
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 2,470,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 2,470,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 2,070,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,850,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนตำมปริมำณขยะที่จัดเก็บได้และ
ส่งไปก ำจัดในแต่ละเดือนหรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงำนก ำจัดขยะมูลฝอย ตำม
โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะ ปรำกฎตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 5 แผนงำนเคหะและชุมชน โครงกำรที่ 3 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงกำรรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/ศึกษำดูงำน/กิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์/รณรงค์ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับจัดโครงกำร ปรำกฎในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 แผนงำนเคหะและชุมชน โครงกำรที่ 5 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ  ที่อยู่ในควำม
รับผิดของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โดยมิได้เพิ่มอำยุกำร
ใช้งำนหรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงหรือจ้ำงเหมำ
แรงงำนของบุคคลภำยนอก 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 
  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 350,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง จำร
บี ฯลฯ ส ำหรับรถบรรทุกขยะ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย หรืองำนดูแลรักษำควำม
สะอำดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

      

  
   

วัสดุอื่น จ ำนวน 50,000 บำท 
          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะหรือภำชนะรองรับขยะ ส ำหรับใช้ในเขตพื้นที่ต ำบลทรงคนอง       
  

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 220,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
  

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำในกำรก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำ ค ูคลองสำธำรณะ ในเขตพื้นที่ต ำบลทรง
คนอง ตำมสภำพของควำมหนำแน่นวัชพืชและควำมจ ำเป็น เพื่อให้เกิดกำรระบำยน้ ำที่ดีและ
ป้องกันน้ ำเน่ำเสียของแม่น้ ำ คู คลอง ตำมโครงกำรก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำ คู คลอง ปรำกฎตำม
แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 แผนงำนเคหะและชุมชน โครงกำร
ที่ 1 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงกำรอบรมกำรดูแลรักษำและป้องกันน้ ำเน่ำเสียและบ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอบรมกำรดูแลรักษำและป้องกันเน่ำน้ ำเสียและ
บ ำบัดน้ ำเสียในแหล่งน้ ำ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์/รณรงค์ ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ส ำหรับจัด
โครงกำร ปรำกฎตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 แผนงำนเคหะ
และชุมชน โครงกำรที่ 6 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
  

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจุลินทรีย์บ ำบัดน้ ำเสียชนิดน้ ำ หรืออีเอ็มบอล ฯลฯ ส ำหรับแก้ไขปัญหำน้ ำเน่ำ
เสียในพื้นที่ต ำบลทรงคนอง 
 

      

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 265,000 บาท 

  



   
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - ค่ำจัดท ำเเผ่นพับ เอกสำร วำรสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ฯลฯ  ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร เเก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำรของอบต.ทรงคนองได้
อย่ำงทั่วถึง 

      

  
   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       
  

    
โครงกำร อบต. เคลื่อนที่พบประชำชน จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ  ส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำเช่ำ
เต็นท์ ค่ำป้ำยโครงกำร และป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น ฯลฯ อำศัยตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนงำนต่ำง ๆ ของ อปท. ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สี่ป ี(2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 10        

      

  
    

โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม/กิจกรรมให้ควำมรู้กับผู้สูงอำยุในต ำบลทรง
คนอง ส ำหรับเป็นค่ำจัดตกแต่งสถำนที่ ค่ำวัสดุที่จ ำเป็น ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำป้ำย
โครงกำร และป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะเดินทำง (กรณีเดินทำงไปร่วมกิจกรรม) อำศัย
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนงำนต่ำง ๆ ของ อปท.  และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่
ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 7        

      

  
    

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2562  ส ำหรับเป็น จัดตกแต่งสถำนที่ ค่ำ
วัสดุที่จ ำเป็น เช่นของรำงวัล ค่ำน ำด่ืม ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำป้ำยโครงกำร และป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ อำศัยตำมหนงสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนงำนต่ำง ๆ ของ อปท.  ฯลฯ ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 8      

      

  
    

โครงกำรจัดประชุมประชำคมและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในชุมชน จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดประชุมประชำคม ในระดับหมู่บ้ำน ระดับ
ต ำบล ส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น ฯลฯ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่ มท 0891.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรื่องกำรจัดท ำและ
ประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561(ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน โครงกำรที่ 1 

      

  
    

โครงกำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำศักยภำพเยำวชน จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชนของต ำบลทรง
คนอง จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สี่ป ี(2561-2564)(ผ.01)) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 6        
        

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดอบรม/กิจกรรมให้ควำมรู้กับคนพิกำรในต ำบลทรง
คนอง ค่ำป้ำยโครงกำร และป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะเดินทำง (กรณีเดินทำงไปร่วมกิจกรรม) อำศัย
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนงำนต่ำง ๆ ของ อปท.  และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่
ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 3       

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชนของต ำบลทรง
คนอง จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สี่ป ี(2561-2564)(ผ.01)) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงกำรที่ 6        
        

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ จ ำนวน 50,000 บำท 

  



      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม/กิจกรรมได้แก่ 
1.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
2.กิจกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอำชีพ วิสำหกิจชุมชน 
      ส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จ ำเป็น ฯลฯ อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน โครงกำรที่ 2 

      

  
    

โครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชนภำยในต ำบลทรงคนอง จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมอำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่  ส ำหรับเป็น
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ อำศัยตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 2    แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน โครงกำรที่ 1       
         

      

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 215,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

  
    

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/งำนพิธีกำรต่ำงๆ ในวันส ำคัญ เช่น พิธีถวำยพระพรใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ฯลฯ   ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01)ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  โครงกำรที่ 1 
 
      

      

  
    

โครงกำรท ำบุญกลำงบ้ำน (ลอยเรือส ำเภำ) จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนบุญกลำงบ้ำน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำย
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำวัสดุจ ำเป็นที่ใช้ในกำรจัดงำน
พิธี ฯ เช่น ดอกไม้   ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  โครงกำรที่ 5 

      

  
    

โครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ ใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง ประจ ำปี 2560  ส ำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำ
เวที ค่ำเช่ำชุดในกำรแสดงในงำน ค่ำอำหำรเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรจัดงำน คณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดฯ ค่ำวัสดุจัดท ำกระทง และวสัดุอื่นในกำรจัดกิจกรรม และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น
ในกำรจัดงำน ฯลฯ ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.01)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  โครงกำรที่ 2 

      

  
    

โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์ รดน้ ำขอพร
ผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2560 ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วม
กิจกรรม ค่ำอำหำรเจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรจัดงำน ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำวัสดุจ ำเป็นที่ใช้ในกำร
จัดงำนพิธี ฯ เช่น ดอกไม้  น้ ำหอม ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร โครงกำรที่ 4 

      

  
    

โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร จัดงำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ ประจ ำป ี2562   ส ำหรับจ่ำย
เป็นค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ำตกแต่งต้นเทียนและรถขบวนแห่
ต้นเทียน   และวัสดุอื่นในกำรจัดกิจกรรม และคำ่ใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่
ปี (2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  โครงกำรที่ 3 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,395,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท 
  



   
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       
  

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องจักร  อุปกรณ์ ส ำหรับงำนซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำง ฯลฯ ของกอง
ช่ำง 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 250,000 บำท 
  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง
ช่ำง  เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ทั้งกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  หรือ
ค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์ที่ช ำรุดหรือใช้งำนไม่ได้  เช่น ค่ำจ้ำงซ่อมแซม
ถนน  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ  อำคำรที่ช ำรุด  ฯลฯ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน หรือกำรจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
  

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 150,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้อลูกรัง ทรำย หินคลุก ยำงมะตอยส ำเร็จรูป ตะปู สี น้ ำยำง ฯลฯ ส ำหรับงำน
ซ่อมแซมถนน  อำคำร ของกองช่ำง 

      

  
  

งบลงทุน รวม 3,945,000 บาท 
  

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,945,000 บาท 

  
   

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       
  

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยหอพักกำญจนำ หมู่ที่ ๑ จ ำนวน 201,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจรำจร
กว้ำง  4  เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำงยำว  68  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 272  ตำรำง
เมตร  โดยเริ่มจำกปำกซอยถึงท้ำยซอย เป็นระยะทำง 68 เมตร  
ปรำกฎในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 1 

      

  
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ที่ 2 จ ำนวน 533,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจรำจร
กว้ำง  4  เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำงยำว  185  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 740  ตำรำง
เมตร  โดยเริ่มจำกถนนคสล.เดิมไปสิ้นสุดที่ระยะทำง 185 เมตร   
ปรำกฎในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 (ผ.
01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 2 

      

  
    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เริ่มจำกถนนลำดยำงเดิมไปถึงบ้ำน นำยส ำเนำ บุญช่วย หมู่
ที่ 6 

จ ำนวน 694,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจรำจร
กว้ำง  5  เมตร  หนำ 0.05 เมตรระยะทำง
ยำว  125  เมตร กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.05 เมตร ยำว 221 เมตร หรือพื้นที่ผิดจรำจรไม่น้อย
กว่ำ 1,509 ตำรำงเมตร โดยเริ่มจำกถนนลำดยำงเดิม ถึงบ้ำนนำยส ำเนำ   บุญช่วย     
ปรำกฎในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 14 

      

  
    

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3 จ ำนวน 1,064,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยทรงคนอง 6  ผิวจรำจรกว้ำง  5  เมตร  คอนกรีต
หนำ  0.15  เมตร  ระยะทำงยำว  150  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  750  ตำรำง
เมตร  โดยเริ่มจำกถนน คสล. เดิมถึงบ้ำนนำยธนิต  โสรัตน์ รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำร
ของ อบต.ทรงคนอง ปรำกฎในแผนพัฒนำ 4  ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่  9 

      

  
    

โครงกำรจ้ำงเหมำขยำยถนน คสล.พุทธมณฑลสำย 7 - วัดทรงคนอง หมู่ 4 จ ำนวน 486,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำขยำยถนน คสล. พุทธมณฑลสำย 7 - วัดทรงคนอง โดยเทคอนกรีตขยำย
ถนนข้ำงละ  0.50  เมตร คอนกรีตหนำ  0.20  เมตร ระยะทำงยำวรวม  884.5  เมตร  โดยเริ่ม
จำกถนน คสล.เดิมหน้ำบ้ำนนำงพิมพ์ใจ  อนุตธโต ถึงอู่เหว่ำ รำยละเอียดตำมแบบและประมำณ
กำรของ อบต.ทรงคนอง  ปรำกฎในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 13 
 
 
 
 
 
 

      

  
    

โครงกำรซ่อมแซมถนนรำษฎร์พัฒนำ 2/1 หมู่ที่ 1 จ ำนวน 359,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนรำษฎร์พัฒนำ 2/1 โดยปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  กว้ำง  4  เมตร  ระยะทำงยำว  243.30  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อย
กว่ำ  991.53  ตำรำงเมตร โดยเริ่มจำกปำกซอยรำษฎร์พัฒนำ 2/1 - สะพำนข้ำมคลอง

      

  



สุคต รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของ อบต.ทรงคนอง ปรำกฎใน
แผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่ 3 

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภำยในต ำบลทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6 จ ำนวน 300,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนภำยในหมู่บ้ำนต ำบลทรงคนอง หมู่ 1 -
 หมู่ 6 ที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ รำยละเอียดตำมประมำณกำรของ อบต.ทรงคนอง  ปรำกฎใน
แผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ โครงกำรที่ 18 

      

  
    

โครงกำรตีเส้นจรำจรพร้อมเตือนระวัง หมู่ที่ 5 จ ำนวน 308,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ ตีเส้นจรำจรพร้อมเส้นเตือนระวังทั้งต ำบล โดยมีพื้นที่เส้นจรำจรไม่น้อย
กว่ำ  786.875  ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบและประมำณกำรของ อบต.ทรงคนอง  ปรำกฎ
ในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำที่ 1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ โครงกำรที่  16 

      

  แผนงานการเกษตร 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

  
    

โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และศึกษำดูงำนให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
อำชีพของเกษตรในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ  ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องด่ืม  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร ฯ  อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ที่ 2  แผนงำนกำรเกษตร  โครงกำรที่ 1 

      

  แผนงานการพาณิชย์ 

  
 

งานกิจการประปา รวม 2,910,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 2,660,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
  

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

  
    

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 110,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ดังนี้ 
1) ค่ำจ้ำงเหมำเป่ำล้ำงท่อเมนประปำและหอถังประปำบำดำลของ อบต.ทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6
ต้ังไว้ 60,000 บำท 
2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ ค่ำเช่ำวัสดุอุปกรณ์ ที่จ ำเป็นในงำนกิจกำรประปำของ อบต.ทรง
คนอง ต้ังไว้  50,000  บำท 

      

  
   

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท 
  

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับงำนประปำ  เช่น ท่อน้ ำบำดำล ท่อน้ ำ และอุปกรณ์
ประปำ ฯลฯ 

      

  
   

วัสดุอื่น จ ำนวน 700,000 บำท 
  

      
  เพื่อจ่ำยเป็นจัดซื้อมิเตอร์น้ ำ  มิเตอร์ไฟฟ้ำ  สำรกรองน้ ำส ำหรับถังกรองน้ ำประปำ  และถังกรองน้ ำ

ด่ืม ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่จ ำเป็นที่ไม่ได้ต้ังไว้ในประเภทอื่น ๆ 
      

  
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,650,000 บาท 
  

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,650,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของหอถังประปำบำดำล อำคำรบังคับน้ ำ(ประตูระบำยน้ ำ) โรงกรองน้ ำ
ด่ืม ของ  อบต.ทรงคนอง  
 
 
 
 
 

      

  
  

งบลงทุน รวม 250,000 บาท 
  

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์กำรเกษตร       
  



    
เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนำด 7.5 แรงม้ำ จ ำนวน  2  เครื่อง จ ำนวน 190,000 บำท 

  

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  จ ำนวน  2  เครื่อง ขนำด  7.5  แรงม้ำ ชนิด
ใบพัดสแตนเลส ฯลฯ ต้ังตำมรำคำท้องถ่ิน เนื่องจำกเป็นรำยกำรครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ  เพื่อใช้ส ำหรับกำรเปลี่ยนกรณ๊เครื่องที่ใช้งำนอยู่ไม่ท ำงำน
หรือช ำรุดเสียหำย  จนไม่สำมำรถใช้งำนได้ ฯลฯ ปรำกฎในแผนพัฒนำ  4  ปี  (พ.ศ. 2561 -
 2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์   แผนงำนกำรพำณิชญ์ โครงกำรที่ 4 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       
  

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 60,000 บำท 

  
      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เครื่องสูบน้ ำ
ใต้ดิน ฯลฯ 

      

  แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 11,121,945 บาท 
  

  
งบกลาง รวม 11,121,945 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 11,121,945 บาท 
  

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 212,800 บำท 

  
      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินเดือน
พนักงำนจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม   พ.ศ. 2553 ต้ังจ่ำยเป็นระยะเวลำ 12 เดือน  
        

      

  
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 7,600,000 บำท 
  

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพส ำหรับผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนองที่มีสิทธิและ
คุณสมบัติครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ย
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 ฉบับที ่3 พ.ศ.2561 (ประมำณกำรจำกข้อมูล
จำกระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) น ำมำจำก
แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2563) ยุทธศำสตร์ที่ 2 โครงกำรที่ 2 

      

  
   

เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 1,500,000 บำท 
  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพควำมพิกำรและทุพลภำพในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทรงคนอง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2556 (ประมำณกำรจำกข้อมูลระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประมำณกำรเพิ่มเติม) ตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 2 โครงกำรที่ 3    

      

  
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 36,000 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์รับรองและได้วินิจฉัยแล้ว ปรำกฏใน

แผนพัฒนำสี่ปี (2561-2563) ยุทธศำสตร์ที่ 2 โครงกำรที่ 1     
      

  
   

ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 1,373,145 บำท 
  

      

  - เพื่อใช้จ่ำยในกิจกำรที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำในกรณีจ ำเป็นหรือบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน เช่น เหตุสำธำรณะภัย อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ ฯลฯ อันเป็นกำร
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ  เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมำณรำยจ่ำยจะก ำหนดให้มีเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีที่จ ำ
เป็นได้ตำมควำมเหมำะสม และตำมหนังสือด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว.667 ลง
วันที่ 12 มีนำคม  2554, หนังสือ มท 0808.2/ว3456 ลว 19 มิ.ย. 2558 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 2559         
      

      

  
   

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       
  

    
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน จ ำนวน 60,000 บำท 

  

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง ต้ัง
ไว้ 60,000 บำท โดยสมทบคิดเป็นเงินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โโยต้ังจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยเงินสมทบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยต้ังจ่ำยใน
อัตรำเหมำจ่ำยตำมหนังสือด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555 ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 แผนงำนงบกลำง โครงกำร
ที่ 1  
        
           

      

  
   

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 340,000 บำท 
  

      
   - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ในอัตรำร้อย

ละ 1 ของประมำณกำรรำยรับทั่วไป (ไม่รวมเงินรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  มำตรำ 6  และ หนังสือด่วน

      

  



มำก ที่ มท.0808.2/ว. 1796 ลงวันที่ 18  มิถุนำยน 2553 ซึ่งประมำณกำรรำยรับทั่วไป  (ไม่รวม
เงินรำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน ) ปีงบประมำณ 2562 เท่ำกับ ......... บำท  (....... x 1%  =  ........  บำท)        
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                         

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

การ
พาณิชย์ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 60,000                     60,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000                     36,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 212,800                     212,800 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 7,600,000                     7,600,000 
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

340,000                     340,000 

ส ำรองจ่ำย 1,373,145                     1,373,145 

เบี้ยยังชีพคนพิกำร 1,500,000                     1,500,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยก/รองนำยก 

                    45,600 45,600 

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                    1,251,240 1,251,240 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่
ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

                    90,720 90,720 

เงินเดือนนำยก/รองนำยก                     532,080 532,080 
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รอง
นำยก 

                    45,600 45,600 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง             748,080 1,091,640 108,000   2,014,480 3,962,200 

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน                     126,000 126,000 

เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง             81,420 132,000 12,000   187,680 413,100 

เงินเดือนพนักงำน             1,000,260 1,243,680 524,160   5,337,660 8,105,760 

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ             414,120       266,760 680,880 

เงินประจ ำต ำแหน่ง             60,000 42,000     210,000 312,000 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร             30,000 25,000     130,000 185,000 



ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

            384,000 200,000   10,000 480,000 1,074,000 

ค่ำเช่ำบ้ำน               28,800     381,600 410,400 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 

            10,000 50,000     15,000 75,000 

ค่าใช้สอย 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร   110,000   50,000   20,000 2,150,000 70,000     80,000 2,480,000 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำ /ปรับปรุง
แผนที่ภำษีฯ กำรคัดลอกที่ดิน 
และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ 

                    30,000 30,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและ
พิธีกำร 

              5,000     30,000 35,000 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

                        

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร                     150,000 150,000 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน 

                    500,000 500,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

              20,000       20,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจักรหรือนอก
รำชอำณำจักร เช่นค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก 
ฯลฯ ค่ำลงทะเบียนอบรม โดย
ต้ังจ่ำยตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ินฯ 

                    40,000 40,000 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรและลงทะเบียนอบรม
สัมมนำ 

            30,000         30,000 

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้ และพวงมำลำ 

                    20,000 20,000 

โครงกำร อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชำชน 

          5,000           5,000 



โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำ
เสพติด 

              20,000       20,000 

โครงกำรจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถำบันและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ 

        100,000             100,000 

โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ           20,000           20,000 

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ           20,000           20,000 
โครงกำรจัดประชุมประชำคม
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

          30,000           30,000 

โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้สำนสัมพันธ์ร่วมชุมชน 

                5,000     5,000 

โครงกำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อ
พัฒนำศักยภำพเยำวชน 

          80,000           80,000 

โครงกำรจุดร่วมบริกำร
ประชำชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
วันหยุดปีใหม่และสงกรำนต์ 

                  60,000   60,000 

โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน 

                  50,000   50,000 

โครงกำรซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย 

                  30,000   30,000 

โครงกำรตรวจสภำพถังดับเพลิง
พร้อมเติมสำรเคมีดับเพลิง 

                  10,000   10,000 

โครงกำรท ำบุญกลำงบ้ำน (ลอย
เรือส ำเภำ) 

        10,000             10,000 

โครงกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
เพื่อรับรองกำรประเมินคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทรงคนอง 

                2,000     2,000 

โครงกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรศูนย์ฯด้ำนกำรศึกษำ 

                5,000     5,000 

โครงกำรปรับภูมิทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

                10,000     10,000 

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

              5,000       5,000 

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่

                  30,000   30,000 



อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน(อปพร.)และอำสำกู้ภัย
(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง 
โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและ
ศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 

                    350,000 350,000 

โครงกำรรณรงค์ ลด คัด แยก
ขยะมูลฝอย 

            20,000         20,000 

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

              250,000       250,000 

โครงกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ เอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ เอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น 

                    1,000 1,000 

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร 

          10,000           10,000 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำ
เด็กและเยำวชน 

          10,000           10,000 

โครงกำรส่งเสริมทันตกรรม                 5,000     5,000 
โครงกำรส่งเสริมและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรง
คนอง 

                10,000     10,000 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกลุ่ม
อำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ 

          50,000           50,000 

โครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชน
ภำยในต ำบลทรงคนอง 

          20,000           20,000 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 

                386,140     386,140 

โครงกำรสำนสัมพันธ์วัน
ครอบครัว 

                10,000     10,000 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ 

              4,800       4,800 



โครงกำรสืบสำนประเพณีวัน
ลอยกระทง 

        50,000             50,000 

โครงกำรสืบสำนประเพณี
สงกรำนต์ 

        50,000             50,000 

โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ         5,000             5,000 
โครงกำรอบรมกำรดูแลรักษำ
และป้องกันน้ ำเน่ำเสียและบ ำบัด
น้ ำเสียในแหล่งน้ ำ 

            10,000         10,000 

โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำ
เกษตรปลอดภัย 

    20,000                 20,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

              20,000       20,000 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำร
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กในทั้ง 4 ด้ำน 

                10,000     10,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       250,000     300,000 100,000 30,000 50,000 120,000 850,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกำย               20,000   100,000   120,000 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง             30,000 100,000     50,000 180,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์             15,000 20,000     50,000 85,000 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                     20,000 20,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             535,100 30,000   50,000 150,000 765,100 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                   140,000   140,000 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว             5,000 5,000 10,000   20,000 40,000 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์               24,000       24,000 

ค่ำอำหำรเสริม (นม)                 521,210     521,210 

วัสดุกำรเกษตร             25,000         25,000 

วัสดุก่อสร้ำง   200,000   150,000       2,000       352,000 

วัสดุส ำนักงำน             10,000 10,000     250,000 270,000 

วัสดุอื่น   700,000         60,000   50,000     810,000 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

                    60,000 60,000 

ค่ำไฟฟ้ำ   1,650,000                 300,000 1,950,000 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์                     20,000 20,000 



ค่ำบริกำรโทรศัพท ์                     20,000 20,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน                         
ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 
เครื่อง 

                    1,500 1,500 

จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน               4,000       4,000 
จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน  จ ำนวน  
2  ตัว 

            4,000         4,000 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร               4,500       4,500 

จัดซื้อตู้เอกสำร               8,000       8,000 

ชุดโต๊ะหมู่บูชำ (1 ชุด)                     8,500 8,500 
โต๊ะ+เก้ำอี้ส ำนักงำน (ห้อง
ประชุมใหญ่) โต๊ะประชุม 13 ตัว 
เก้ำอี้ประชุม 25 ตัว 

                    180,000 180,000 

โต๊ะพับอเนกประสงค์                     39,000 39,000 
โทรทัศน์ (LED TV) ขนำด 40 
นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 

                    40,000 40,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

                    21,000 21,000 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifuoction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี รำคำ 17,000 
บำท 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่
น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำว
ด ำไม่น้อยกกว่ำ 22 หน้ำ ต่อ
นำที (ppm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่
น้อยกว่ำ 22 หน้ำ ต่อนำที 
(ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 192 MB 

                    17,000 17,000 



-สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4  (ขำวด ำ และ สี) ได้ 
-มีควำมละเอียดในกำรสแกน
สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 
dpi 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต 
(Auto Document Feed) 
-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้ง
สีและขำวด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่
น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 
400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                         

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ             19,000         19,000 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ                         
โครงกำรติดต้ังกล้อง CCTV 
ภำยในต ำบลทรงคนอง 

                  1,385,400   1,385,400 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

  60,000         100,000 100,000     80,000 340,000 

ครุภัณฑ์กำรเกษตร                         
เครื่องสูบน้ ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) 
ขนำด 7.5 แรงม้ำ จ ำนวน  2  
เครื่อง 

  190,000                   190,000 

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง                         
โครงกำรจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) 
แบบดับเบิ่ลเเคป 

            814,000         814,000 

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                         

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                     58,000 58,000 

จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ                     9,000 9,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                         
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย
หอพักกำญจนำ หมู่ที่ ๑ 

      201,000               201,000 



โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ซอย
ทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่
ที่ 2 

      533,000               533,000 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต เริ่มจำกถนนลำดยำง
เดิมไปถึงบ้ำน นำยส ำเนำ บุญ
ช่วย หมู่ที่ 6 

      694,000               694,000 

โครงกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน 
คสล.ซอยทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3 

      1,064,000               1,064,000 

โครงกำรจ้ำงเหมำขยำยถนน 
คสล.พุทธมณฑลสำย 7 - วัดทรง
คนอง หมู่ 4 

      486,000               486,000 

โครงกำรซ่อมแซมถนนรำษฎร์
พัฒนำ 2/1 หมู่ที่ 1 

      359,000               359,000 

โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกภำยในต ำบลทรงคนอง หมู่ 
1 - หมู่ 6 

      300,000               300,000 

โครงกำรตีเส้นจรำจรพร้อมเตือน
ระวัง หมู่ที่ 5 

      308,000               308,000 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 

                        

โครงกำรปรับปรุงเตกแต่ง(ห้อง
ประชุมใหญ่) 

                    485,000 485,000 

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รำยจ่ำยอื่น                     20,000 20,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                    22,000 22,000 

เงินอุดหนุนเอกชน               120,000       120,000 

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                 1,055,000     1,055,000 

รวม 11,121,945 2,910,000 20,000 4,395,000 215,000 265,000 6,854,980 3,755,420 2,753,510 1,915,400 14,356,420 48,562,675 



 

 


