
 
 
 

 

ข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม 

 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง           
ค าแถลง 

ค าแถลง : รายละเอียดค าแถลง      
ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 
ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 

 
รายงานประมาณการรายรับ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
รายงานประมาณการรายจ่าย 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 

 



 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   
 

          ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 
      
               บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 56,096,410.55 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,490,230.41 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,933,459.00 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 4 โครงการ 

รวม 1,422,500.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 

680,465.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2560 
   (1) รายรับจริง จ านวน 43,771,498.80 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 6,241,113.20 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 1,502,204.40 บาท 

   หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 750,935.76 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

จ านวน 2,299,780.00 บาท 

   หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

จ านวน 56,836.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,275.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,916,626.08 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป 
จ านวน 12,002,728.36 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 



  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 38,246,449.27 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 7,563,585.84 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,079,117.85 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 8,716,952.13 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 9,251,815.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,614,978.45 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 9,954,530.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

        

          รำยรับจริง ปี  
2559 

ประมำณกำร ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 5,050,989.00 5,067,000.00 5,180,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,351,980.75 1,719,000.00 1,337,500.00 
  หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 795,206.87 700,000.00 700,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
2,225,619.00 2,125,000.00 2,160,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 266,960.00 105,000.00 35,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 30,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 9,690,755.62 9,766,000.00 9,442,500.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,922,976.43 19,949,000.00 22,343,380.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,922,976.43 19,949,000.00 22,343,380.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,522,935.00 12,285,000.00 12,214,120.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4,522,935.00 12,285,000.00 12,214,120.00 

รวม 35,136,667.05 42,000,000.00 44,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 
2559 

ประมำณกำร ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 499,996.00 7,862,524.00 8,189,858.00 
  งบบุคลากร 9,963,495.47 13,530,578.00 14,235,317.00 
  งบด าเนินงาน 8,675,062.23 11,737,234.00 11,469,825.00 
  งบลงทุน 9,466,068.40 7,347,664.00 9,045,200.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,364,000.00 1,502,000.00 1,032,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 29,968,622.10 42,000,000.00 43,992,200.00 
รวม 29,968,622.10 42,000,000.00 43,992,200.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 



        

  บันทึกหลักกำรและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
        

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,374,649 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 465,400 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,686,720 

  แผนงานสาธารณสุข 3,615,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,852,773 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 209,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,810,000 

  แผนงานการเกษตร 20,000 

  แผนงานการพาณชิย์ 5,388,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   

  แผนงานงบกลาง 8,189,858 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 43,992,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจำ่ย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 

            แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
                      

งำน 
  

งำนบริหำร
ท่ัวไป 

งำนบริหำรงำน
คลัง 

รวม 
    

งบ 
    

          
            
    งบบุคลำกร 6,940,024 2,149,680 9,089,704 

        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,965,240 0 1,965,240 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,974,784 2,149,680 7,124,464 

    งบด ำเนินงำน 1,574,845 434,300 2,009,145 

        ค่าตอบแทน 563,600 266,800 830,400 

        ค่าใช้สอย 391,245 42,500 433,745 

        ค่าวัสดุ 365,000 115,000 480,000 

        ค่าสาธารณูปโภค 255,000 10,000 265,000 

    งบลงทุน 116,800 120,000 236,800 

        ค่าครุภัณฑ์ 116,800 120,000 236,800 

    งบรำยจ่ำยอื่น 20,000 0 20,000 

        รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 

    งบเงินอุดหนุน 19,000 0 19,000 

        เงินอุดหนุน 19,000 0 19,000 

                                                 รวม 8,670,669 2,703,980 11,374,649 

    แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                      

งำน 
  

งำนป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบด ำเนินงำน 240,000 240,000 

         ค่าตอบแทน 10,000 10,000 

         ค่าใช้สอย 210,000 210,000 

         ค่าวัสดุ 20,000 20,000 

     งบลงทุน 225,400 225,400 

         ค่าครุภัณฑ์ 225,400 225,400 

                                                  รวม 465,400 465,400 

     แผนงำนกำรศึกษำ 
                      

งำน 
  

งำนระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบบุคลำกร 608,040 608,040 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 608,040 608,040 

     งบด ำเนินงำน 1,095,680 1,095,680 

         ค่าใช้สอย 487,400 487,400 

         ค่าวัสดุ 608,280 608,280 

     งบเงินอุดหนุน 983,000 983,000 

         เงินอุดหนุน 983,000 983,000 

                                                  รวม 2,686,720 2,686,720 

     



แผนงำนสำธำรณสุข 
                      

งำน 
  

งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สำธำรณสุข 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอื่น 
รวม 

    
งบ 

    
          
            
    งบบุคลำกร 2,472,000 0 2,472,000 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,472,000 0 2,472,000 

    งบด ำเนินงำน 703,800 340,000 1,043,800 

        ค่าตอบแทน 253,800 0 253,800 

        ค่าใช้สอย 295,000 310,000 605,000 

        ค่าวัสดุ 155,000 30,000 185,000 

    งบลงทุน 100,000 0 100,000 

        ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 100,000 

                                                 รวม 3,275,800 340,000 3,615,800 

    แผนงำนเคหะและชุมชน 
                      

งำน 
  

งำนบริหำร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 
งำน

สวนสำธำรณะ 

งำนก ำจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

งำนบ ำบัดน้ ำ
เสีย 

รวม งบ 
    
      

        

งบบุคลำกร 2,065,573 0 0 0 0 2,065,573 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,065,573 0 0 0 0 2,065,573 

งบด ำเนินงำน 405,000 150,000 95,000 2,437,200 320,000 3,407,200 

    ค่าตอบแทน 170,000 0 0 0 0 170,000 

    ค่าใช้สอย 160,000 0 50,000 2,037,200 310,000 2,557,200 

    ค่าวัสดุ 75,000 150,000 45,000 400,000 10,000 680,000 

งบลงทุน 0 0 60,000 0 290,000 350,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 60,000 0 290,000 350,000 

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 0 30,000 

    เงินอุดหนุน 0 30,000 0 0 0 30,000 

                                             รวม 2,470,573 180,000 155,000 2,437,200 610,000 5,852,773 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                      

งำน 
  

งำนส่งเสริม
และสนับสนุน
ควำมเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบด ำเนินงำน 380,000 380,000 

         ค่าใช้สอย 380,000 380,000 

                                                  รวม 380,000 380,000 

     แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
                      

งำน 
  

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบด ำเนินงำน 209,000 209,000 

         ค่าใช้สอย 209,000 209,000 

                                                  รวม 209,000 209,000 

     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
                      

งำน 
  งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำง
รวม 

     งบ     
     



      พื้นฐำน 

             
     งบด ำเนินงำน 450,000 450,000 

         ค่าใช้สอย 300,000 300,000 

         ค่าวัสดุ 150,000 150,000 

     งบลงทุน 5,360,000 5,360,000 

         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,360,000 5,360,000 

                                                  รวม 5,810,000 5,810,000 

     แผนงำนกำรเกษตร 
                      

งำน 
  

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบด ำเนินงำน 20,000 20,000 

         ค่าใช้สอย 20,000 20,000 

                                                  รวม 20,000 20,000 

     แผนงำนกำรพำณิชย์ 
                      

งำน 
  

งำนกิจกำร
ประปำ 

รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบด ำเนินงำน 2,615,000 2,615,000 

         ค่าใช้สอย 115,000 115,000 

         ค่าวัสดุ 850,000 850,000 

         ค่าสาธารณูปโภค 1,650,000 1,650,000 

     งบลงทุน 2,773,000 2,773,000 

         ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 

         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,573,000 2,573,000 

                                                  รวม 5,388,000 5,388,000 

     แผนงำนงบกลำง 
                      

งำน 
  

งบกลำง รวม 
     

งบ 
    

           
             
     งบกลำง 8,189,858 8,189,858 

         งบกลาง 8,189,858 8,189,858 

                                                  รวม 8,189,858 8,189,858 

      
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัต ิ

งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255287 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสามพราน 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 43,992,200 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 43,992,200 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,374,649 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 465,400 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 2,686,720 

  แผนงานสาธารณสุข 3,615,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,852,773 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 209,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,810,000 

  แผนงานการเกษตร 20,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 5,388,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   

  แผนงานงบกลาง 8,189,858 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 43,992,200 

         
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

         งบ ยอดรวม 

รวมรำยจ่ำย 0 

         
 

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

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

   
 

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

   
(นายชินปพัฏฐ์       ประเสริฐมรรค) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อนุมัติ 
 

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

 
(นายคันชล        ผ่องใส) 

 
                    ต าแหน่ง นายอ าเภอสามพราน



รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
  อ าเภอ สามพราน  จังหวัดนครปฐม 
          

                    รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

หมวดภำษีอำกร               

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 3,508,416.00 3,500,000.00 2.86 % 3,600,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 0.00 76,132.00 67,000.00 19.40 % 80,000.00 

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 1,466,441.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 0.00 0.00 5,050,989.00 5,067,000.00     5,180,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 0.00 18,543.60 400,000.00 -97.50 % 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 1,100,346.00 1,052,500.00 0.71 % 1,060,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

0.00 0.00 90.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,390.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 60,249.15 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทาง
บก 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 9,770.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 0.00 151,520.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร 

0.00 0.00 7,176.00 7,000.00 14.29 % 8,000.00 



     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 0.00 2,896.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ

ใบอนุญำต 
0.00 0.00 1,351,980.75 1,719,000.00     1,337,500.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 795,206.87 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 0.00 0.00 795,206.87 700,000.00     700,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

              

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 0.00 2,225,619.00 2,125,000.00 1.65 % 2,160,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและ
กำรพำณิชย์ 

0.00 0.00 2,225,619.00 2,125,000.00     2,160,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 265,500.00 100,000.00 -70.00 % 30,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 1,460.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 266,960.00 105,000.00     35,000.00 

หมวดรำยได้จำกทุน               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     30,000.00 

หมวดภำษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

0.00 0.00 441,024.26 330,000.00 81.82 % 600,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ 

0.00 0.00 7,335,978.71 7,000,000.00 6.43 % 7,450,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

0.00 0.00 4,129,386.20 3,900,000.00 22.55 % 4,779,380.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 396,945.66 0.00 100.00 % 408,000.00 

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,290,879.23 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,776,691.86 2,200,000.00 45.45 % 3,200,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

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

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 38,167.20 31,000.00 22.58 % 38,000.00 



     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 50,364.31 70,000.00 -28.57 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 0.00 4,446,987.00 5,200,000.00 -13.46 % 4,500,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0.00 3,060.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 200.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 0.00 0.00 20,922,976.43 19,949,000.00     22,343,380.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ท า 

0.00 0.00 4,522,935.00 12,285,000.00 -0.58 % 12,214,120.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 0.00 0.00 4,522,935.00 12,285,000.00     12,214,120.00 

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 35,136,667.05 42,000,000.00     44,000,000.00 

 
 
 
 
 



                
       

                           รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรบังบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

         
 ประมำณกำรรำยรบัรวมทั้งสิ้น  44,000,000   บำท  แยกเป็น 

    
  รำยได้จดัเก็บเอง 

  
 

หมวดภำษีอำกร รวม 5,180,000 บำท 
  

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 3,600,000 บาท 

  
    

      - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
   

  

  
  

ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 80,000 บาท 
  

    
            - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดวา่จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมือ่
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
   

  

  
  

ภาษีปา้ย จ านวน 1,500,000 บาท 
  

    
            - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิมเม่ือ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
   

  

  
 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 1,337,500 บำท 
  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

  
    

     - ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้น้อยลงเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
   

  

  
  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 1,060,000 บาท 
  

    
       - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
        

  

  
  

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือสะสม
อาหาร 

จ านวน 1,000 บาท 

  
    

       - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
   

  

  
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 
  

    

      - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
    
     

  

  
  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 50,000 บาท 
  

    
  - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดวา่จะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
   

  

  
  

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท 

  
    

      - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
       

  

  



  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

  
    

       - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
     

  

  
  

ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 2,000 บาท 
  

    

      - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    
    
     

  

  
  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ จ านวน 150,000 บาท 
  

    
     - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่
ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 8,000 บาท 

  
    

     - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
   

  

  
  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,500 บาท 
  

    
     - ประมาณการเท่าเดิม เนือ่งจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
  

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน 2,000 บาท 
  

    
      - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 700,000 บำท 
  

  
ดอกเบี้ย จ านวน 700,000 บาท 

  
    

     - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณปูโภคและกำรพำณิชย์ รวม 2,160,000 บำท 
  

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน 2,160,000 บาท 

  
    

    - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    

  

  
 

หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็ รวม 35,000 บำท 
  

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท 

  
    

      - ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้น้อยลง เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    

  

  
  

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 
  

    
     - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้เท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
 

หมวดรำยได้จำกทุน รวม 30,000 บำท 
  

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 30,000 บาท 

  
    

      - ประมาณการเลดลง เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเกบ็ได้น้อยลงเทียบเคียง
จากรายรับของปีที่ผ่านมา    

  

  รำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 

หมวดภำษีจัดสรร รวม 22,343,380 บำท 
  

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลือ่น จ านวน 600,000 บาท 

  
    

         - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเมื่อ
พิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผา่นมา    

  

  
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,450,000 บาท 
  

    
      - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
     

  

  
  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,779,380 บาท 
  



    
      - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
      

  

  
  

ภาษธีุรกิจเฉพาะ จ านวน 408,000 บาท 
  

    
     - เป็นรายการประมาณการใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเช้า
มาเมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    

  

  
  

ภาษีสุรา จ านวน 1,300,000 บาท 
            - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,200,000 บาท 
  

    
     - ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
     

  

  
  

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ จ านวน 10,000 บาท 
  

    
       - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่าน
มา     

  

  
  

ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 38,000 บาท 
  

    
    - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา  
     

  

  
  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 
           - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา   

  
  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 4,500,000 บาท 
  

    
       - ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลงเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
     

  

  
  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 3,000 บาท 
            - ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผา่นมา   

  
  

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 5,000 บาท 
  

    
  - ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดวา่จะได้รับการจัดสรรน้อยลงเมื่อพิจารณา
เทียบเคียงจากรายรับของปีที่ผ่านมา    
     

  

  รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,214,120 บำท 
  

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถา่ยโอนเลือกท า จ านวน 12,214,120 บาท 

  

    

  - ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       ตั้งใกล้เคียง
ตามที่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
        1)เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถา่ย
โอนเป็นเงิน  1,500,000  บาท 
        2)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน  553,280 บาท  
        3)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน  1,121,600 บาท  
        4)เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน  596,840 บาท  
        5)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุเป็นเงิน  7,242,400 บาท  
        6)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพลภาพเป็นเงิน 1,200,000  บาท 

  

   
 
 



 
รำยงำนประมำณกำรรำยจำ่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอสามพราน    จังหวัดนครปฐม 
  

 
    

                   รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

 
  

ปี 
2557 

ปี 
255
8 

ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2561 

 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป               
 งำนบริหำรท่ัวไป               
   งบบุคลำกร               
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 532,080.00 532,080.00 0 % 532,080 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0 % 45,600 
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 75,600.00 90,720.00 0 % 90,720 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 0.00 1,251,240.00 1,251,240.00 0 % 1,251,240 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 0.00 0.00 1,950,120.00 1,965,240.00     1,965,240 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 2,327,370.00 2,482,114.00 44.25 % 3,580,388 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 133,800.00 138,000.00 0 % 138,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 163,800.00 168,000.00 0 % 168,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 503,329.10 830,040.00 19.87 % 995,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 66,145.40 87,370.00 6.9 % 93,396 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 3,194,444.50 3,705,524.00     4,974,784 
 รวมงบบุคลำกร 0.00 0.00 5,144,564.50 5,670,764.00     6,940,024 
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำตอบแทน               
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 317,000.00 320,000.00 -15.63 % 270,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 225,662.00 251,400.00 8.83 % 273,600 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,800.00 10,000.00 0 % 10,000 

 รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 547,462.00 591,400.00     563,600 
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 78,828.92 53,000.00 50.94 % 80,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 9,375.00 15,000.00 33.33 % 20,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ต้ังไว้  
200,000    บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
บุคคลากรของ เจ้าหน้าที่อบต. เช่น  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขา
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  และหรือบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง เช่น คณะกรรมการพัฒนาอบต. คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.ฯลฯ  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)  (ส านักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่  6.1  

0.00 0.00 2,040.00 0.00 0 % 0 

 



โครงการที่ 120 
                   (2)    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ต้ังไว้   200,000 บาท  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ  ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และ 

      

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไปกรณีครบวาระ เลือกต้ัง
ซ่อม หรือแทนต าแหน่งว่างฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร ต้ังไว้ 80,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดท าวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญของรางวัล  ต้ังไว้ 2,000 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญของรางวัล ฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 85,656.00 200,000.00 15 % 230,000 
       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0.00 0.00 221,095.70 0.00 0 % 0 
       ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 900 % 20,000 
       ค่าวารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 0.00 0.00 10,120.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

       
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

       
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 39,906.22 60,000.00 -31.26 % 41,245 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 447,021.84 380,000.00     391,245 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 199,926.00 150,000.00 0 % 150,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 9,716.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 14,168.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 140,183.30 170,000.00 -11.76 % 150,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,550.00 13,300.00 50.38 % 20,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 384,543.30 378,300.00     365,000 
   ค่ำสำธำรณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 118,735.14 173,500.00 -7.78 % 160,000 
     ค่าบริการโทรศัพท ์ 0.00 0.00 12,756.07 18,000.00 11.11 % 20,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 11,909.00 12,000.00 25 % 15,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 52,778.62 56,500.00 6.19 % 60,000 
 รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00 196,178.83 260,000.00     255,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 1,575,205.97 1,609,700.00     1,574,845 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 



      ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0 
       เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 9,360.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 16,700.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
       จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      

(1)   ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 1 
เครื่อง  ต้ังไว้  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดภาพไม่ต่ ากว่า  16 
ล้านพิกเซล  เป็นกล้องคอมแพค มีระบบแฟลซในตัว  
สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่างสะดวก  สามารถโอน
ข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋าบรรจุ
กล้อง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง (ถ้ามี)    ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   (ส านักงานปลัด) 

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  23,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ช 

0.00 0.00 26,100.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
       เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,000 
       เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า  จ านวน 1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,859.70 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 94,519.70 59,500.00     116,800 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 94,519.70 59,500.00     116,800 
   งบรำยจ่ำยอื่น               
   รำยจ่ำยอื่น               
     รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมรำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

 รวมงบรำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0 % 19,000 
 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00     19,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00     19,000 
 รวมงำนบริหำรท่ัวไป 0.00 0.00 6,833,290.17 7,378,964.00     8,670,669 
 งำนบริหำรงำนคลัง               
   งบบุคลำกร               
 



  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,032,409.03 1,327,600.00 -13.13 % 1,153,320 
     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 227,340.00 247,000.00 -1.47 % 243,360 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 587,600.00 602,000.00 2.16 % 615,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 1,985,349.03 2,314,600.00     2,149,680 
 รวมงบบุคลำกร 0.00 0.00 1,985,349.03 2,314,600.00     2,149,680 
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำตอบแทน               
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 174,500.00 176,000.00 -14.77 % 150,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 900.00 5,000.00 0 % 5,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 102,068.00 106,800.00 0 % 106,800 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,400.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 281,868.00 292,800.00     266,800 
   ค่ำใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 64,359.30 30,000.00 -70 % 9,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ัง
ไว้  30,000  บาท  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลังฯ  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก   ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่จ าเป็น  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) 

0.00 0.00 20,640.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -50 % 22,500 
       โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 9,400.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 94,399.30 90,000.00     42,500 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 83,668.60 95,000.00 0 % 95,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 16,700.00 17,500.00 14.29 % 20,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 100,368.60 115,000.00     115,000 
   ค่ำสำธำรณูปโภค               
     ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 3,623.00 8,000.00 25 % 10,000 
 รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00 3,623.00 8,000.00     10,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 480,258.90 505,800.00     434,300 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      

(1)   ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก  ระดับ 1-2  จ านวน  1 ตัว ๆ ละ 
5,900 บาท                                                                            
ต้ังตามราคาท้องตลาด    (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กอง
คลัง) 
                 (2)    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี  ระดับ 1-2  จ านวน 3 
ตัว ๆ ละ  1,500 บาท   รวมเป็นเงิน  4,500   บาท                          
ต้ังตามราคาท้องตลาด   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กอง
คลัง) 
       (3)    ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ  จ านวน 1 ตัว ๆ 
ละ  8,000 บาท   รวมเป็นเงิน  8,000   บาท                        
ต้ังตามราคาท้องตลาด   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กอง
คลัง) 

0.00 0.00 14,200.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว - ด า) ขนาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 
 



ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 

      จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 
1 คัน 

0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  23,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ช 

0.00 0.00 26,100.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 40,300.00 58,500.00     120,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 40,300.00 58,500.00     120,000 
 รวมงำนบริหำรงำนคลัง 0.00 0.00 2,505,907.93 2,878,900.00     2,703,980 
 รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 0.00 0.00 9,339,198.10 

10,257,864.0
0 

    11,374,649 

 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน               

 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำตอบแทน               
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 

 รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     10,000 
   ค่ำใช้สอย               
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์   
ต้ังไว้   80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (ส านักงานปลัด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.6 โครงการที่ 
60 
               (2)   โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ อปพร. และ OTOS  ต้ังไว้   
50,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก อปพร. หรือการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ รวมทั้งส่ง อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย  (OTOS)  
เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ฯลฯ  ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าตัด
เครื่องแบบและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)  (ส านักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทาง

0.00 0.00 22,728.12 0.00 0 % 0 

 



การพัฒนาที่ 2.6 โครงการที่ 61   
     (3)   โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร. พร้อม
จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการป้องกัน ต้ังไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกา 

      
โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์ 

0.00 0.00 13,896.20 10,200.00 
488.2

4 
% 60,000 

       โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
       โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,300.00 88.68 % 10,000 
       โครงการถนนสีขาว 0.00 0.00 9,793.55 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสา
กู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

       โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 46,417.87 55,500.00     210,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 46,417.87 80,500.00     240,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       โครงการติดต้ังกระจกโค้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,400 
       จัดซื้อรถน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 2,886,500.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
       

โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ภายในต าบลทรงคนอง หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000 

       
โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ภายในต าบลทรงคนอง หมู่ 3 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 3,386,500.00     225,400 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 3,386,500.00     225,400 
 รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 46,417.87 3,467,000.00     465,400 
 รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0.00 0.00 46,417.87 3,467,000.00     465,400 
 แผนงำนกำรศึกษำ               
 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ               
   งบบุคลำกร               
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 468,300.00 4.22 % 488,040 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 200 % 108,000 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 0.00 516,300.00     608,040 
 รวมงบบุคลำกร 0.00 0.00 0.00 516,300.00     608,040 
   งบด ำเนินงำน               

   ค่ำใช้สอย               
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1) โครงการสายใยรักถึงแม่  ต้ังไว้  3,500  บาท  เพื่อใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับ เด็ก นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อมารดา (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)  (ส านักงานปลัด)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ 3.1  โครงการที่ 80 
(2) โครงการสายใยรักถึงพ่อ  ต้ังไว้  3,500  บาท  เพื่อใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับ เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึง

0.00 0.00 349,000.00 0.00 0 % 0 

 



ความรัก ความผูกพันที่มีต่อบิดา (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
(ส านักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 3.1  โครงการที่ 81 
                  (3)   โครงการประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียน     ต้ังไว้  6,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการนโยบายหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (ส านกังาน
ปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.1  
โครงการที่ 86 
                  (4)  โครงการอบรมพัฒน 

      
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วม
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 

 
      

โครงการบริหารงานการศึกษา เพื่อรับรองการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 

       
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯด้าน
การศึกษา 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

       โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       โครงการส่งเสริมทันตกรรม 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
 

      
โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการ
เรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

       โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 415,800.00 1.59 % 422,400 
       โครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0 % 3,500 
       โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0 % 3,500 
       

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 349,000.00 490,800.00     487,400 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 363,354.42 551,200.00 0.38 % 553,280 
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 31,750.00 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 400,104.42 606,200.00     608,280 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 749,104.42 1,097,000.00     1,095,680 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น  40 ช่อง  จ านวน 
2 ตู้ 

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0 

       จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดต้ัง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 13,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 13,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               

   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,300,000.00 1,333,000.00 -26.26 % 983,000 
 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,300,000.00 1,333,000.00     983,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,300,000.00 1,333,000.00     983,000 
 รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 0.00 0.00 2,049,104.42 2,959,300.00     2,686,720 
 รวมแผนงำนกำรศึกษำ 0.00 0.00 2,049,104.42 2,959,300.00     2,686,720 
 แผนงำนสำธำรณสุข               
 งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข               
   งบบุคลำกร               
 



  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 210,421.94 566,884.00 

115.9
8 

% 1,224,360 

     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,015,480.00 1,019,700.00 7.41 % 1,095,240 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 103,940.00 102,660.00 7.54 % 110,400 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 1,329,841.94 1,731,244.00     2,472,000 
 รวมงบบุคลำกร 0.00 0.00 1,329,841.94 1,731,244.00     2,472,000 
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำตอบแทน               
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 174,200.00 175,709.00 -14.63 % 150,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 30,600.00 50,000.00 0 % 50,000 
     ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0 % 28,800 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,970.00 25,000.00 0 % 25,000 
 รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 207,770.00 279,509.00     253,800 
   ค่ำใช้สอย               

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 35,228.75 80,000.00 -12.5 % 70,000 
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 51,330.30 200,000.00 0 % 200,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 86,559.05 300,000.00     295,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 4,234.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -75 % 5,000 
     วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 32,000.00 130,000.00 -23.08 % 100,000 
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 8,220.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 44,454.00 204,000.00     155,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 338,783.05 783,509.00     703,800 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
       จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้  23,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart 
Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ เป็น
แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

0.00 0.00 29,200.00 0.00 0 % 0 

 



น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ช 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 83,905.70 306,920.00 -67.42 % 100,000 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 113,105.70 334,420.00     100,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 113,105.70 334,420.00     100,000 
 รวมงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสุข 0.00 0.00 1,781,730.69 2,849,173.00     3,275,800 
 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 
       โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 15,204.75 0.00 100 % 20,000 
       

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

       โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 
       โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
       

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละเเก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

       
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

       
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดมลพิษและดูแล
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 15,204.75 150,000.00     310,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 31,200.20 30,000.00 0 % 30,000 

     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 100,000.00 250,000.00 -100 % 0 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 131,200.20 280,000.00     30,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 146,404.95 430,000.00     340,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
 

      

(1) ค่าจัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้  59,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 
เครื่อง โดยคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ มีปริมาณการฉีดพ่น
น้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง  มีถังบรรจุน้ ายาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร มีก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับเครื่องพ่นหมอก
ควัน ต้ังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้) (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 4 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 4.1 โครงการที่ 97 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

       จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 50,000.00 59,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 50,000.00 59,000.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 0.00     0 
 



รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 0.00     0 
 รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 0.00 0.00 241,404.95 489,000.00     340,000 
 รวมแผนงำนสำธำรณสุข 0.00 0.00 2,023,135.64 3,338,173.00     3,615,800 
 แผนงำนเคหะและชุมชน               
 งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลำกร               
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
     เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 578,940.00 624,921.68 52.17 % 950,940 
     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 55,500.00 60,000.00 0 % 60,000 
     ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 343,710.00 367,980.00 4.74 % 385,440 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 2,820.00 0.00 0 % 0 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 469,280.00 536,198.32 11.21 % 596,293 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 53,490.00 64,718.45 12.64 % 72,900 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 1,503,740.00 1,653,818.45     2,065,573 
 รวมงบบุคลำกร 0.00 0.00 1,503,740.00 1,653,818.45     2,065,573 
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำตอบแทน               
     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0.00 0.00 135,000.00 279,925.00 -49.99 % 140,000 

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 120.00 9,281.55 -100 % 0 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 28,000.00 22,000.00 36.36 % 30,000 
 รวมค่ำตอบแทน 0.00 0.00 163,120.00 311,206.55     170,000 
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 41,840.00 70,000.00 42.86 % 100,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)  ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  
50,000  บาท  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของ
เจ้าหน้าที่ อบต. ฯลฯ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง คา่พาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) 

0.00 0.00 16,152.00 0.00 0 % 0 

       
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรม
สัมมนา 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 30,769.35 80,000.00 -62.5 % 30,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 88,761.35 180,000.00     160,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 11,747.00 15,000.00 0 % 15,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 7,200.00 30,000.00 0 % 30,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 9,300.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 28,247.00 65,000.00     75,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 280,128.35 556,206.55     405,000 
   งบลงทุน               

   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      

(1)  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับผู้อ านวยการกองช่าง  
ต้ังไว้  4,900  บาท   ต้ังตามราคามาตรฐานท้องถ่ิน  (ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) 
(2)  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับหัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ควบคุมอาคาร  ต้ังไว้  3,600  บาท ต้ังตามราคาท้องถ่ิน  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) 

0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       

(1) รถยนต์บรรทุกเครนไอดรอลิคติดต้ังด๊ัม  พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า  12  เมตร  ตัวรถชนิด  6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  

0.00 0.00 2,492,000.00 0.00 0 % 0 

 



4  สูบ  4  จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า  มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า  กระบะท้าย
สามารถยกเทท้ายได้ด้วยชุดไฮดรอลิคด๊ัม  และติดต้ัง
เครนไฮดรอลิคแบบพับ  เมื่อยืดแขนส่วนที่พับออกแขน
สามารถเลื่อนยืดออกด้วย 
ไฮดรอลิค  ไม่น้อยกว่า   6.20  เมตร  จากจุดหมุนมี
ประสิทธิภาพความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า  4.30  
ตัน – เมตร  ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อ
ต่อกับตัวเครนไฮดรอลิค  สามารถยกกระเช้าสูงจากพื้นดิน
ถึงขอบกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า  12  เมตร (วัดจากพื้นดินถึง
ปากกระเช้า)  พร้อมติดต้ังระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ
แฟลชชนิดโคมท างานด้วย   Microprocessor ขนาด
กว้าง 1.60 เมตร สูง 1.90 เมตร มีน้ าหนักไม่เกิน 1.15  
กิโลกรัม  มีเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน ต้ังตามราคามาตรฐานท้องถ่ิน (ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้)  (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 6.2 โครงการที่  124 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
 

      

(1)  ค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต   ขนาด  6 นิ้ว  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม   
ประกอบด้วย กระบอกคอริ่ง  ก้านต่อกระบอกเจาะ
คอนกรีต  อแดปเตอร์แปลงเกลียว (Adapter)  ต้ังไว้  
35,000  บาท  
ต้ังตามราคามาตรฐานท้องถ่ิน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
(กองช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่  6  ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการ
ที่  127 

0.00 0.00 33,919.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      

(1)  ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เป็นกล้อง
คอมแพค  ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ  มีระบบแฟลชในตัว สามารถเปลี่ยนสื่อ
บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน   สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  ต้ังไว้  
10,000 บาท  ต้ังตามคุณสมบัติที่ก าหนดในตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่  6  ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการ
ที่  125 

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0 

     ครุภัณฑ์ส ารวจ               
 

      

(1)  ค่าจัดซื้อกล้องระดับ  ขนาดก าลังขยาย  24  เท่า ต้ัง
ไว้   24,000   บาท   ต้ังตามตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ส ารวจ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (กอง
ช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ตามแนวทางการพัฒนาที่ 
6.2 โครงการที่  126 

0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 25,224.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 2,593,143.00 0.00     0 
   ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
       ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถของ อบต.ทรงคนอง 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0 
       

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาสนามเด็กเล่นและ
เครื่องออกก าลังกายลานกีฬาหมู่ที่ ๕ 

0.00 0.00 77,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 109,000.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,702,143.00 0.00     0 
 รวมงำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,486,011.35 2,210,025.00     2,470,573 
 งำนไฟฟ้ำถนน               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 94,876.90 90,000.00 66.67 % 150,000 
 



    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 98,800.00 -100 % 0 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 94,876.90 188,800.00     150,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 94,876.90 188,800.00     150,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      

จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าติดต้ังหม้อแปลงระบบสามเฟส 
22,000 400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควี จ านวน 1 เครื่อง 
และติดต้ังวัตต์ฮาวท็ มิเตอร์ 3 เฟส สาย 380/220 โวลท์
ขนาด 30(100)แอมป์ จ านวน 1 เครื่อง(ค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบของการไฟฟ้า) พร้อมระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก
โดยปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ต้น
พร้อมปักเสาตอม่อ ขนาด 0.30 x 0.30 x 4.50 เมตร 1 
ต้น 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 490,000.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 490,000.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 262,978.45 -88.59 % 30,000 
 รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 262,978.45     30,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 262,978.45     30,000 
 รวมงำนไฟฟ้ำถนน 0.00 0.00 584,876.90 451,778.45     180,000 
 งำนสวนสำธำรณะ               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางถนน
ต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 16,210.00 23,221.55 7.66 % 25,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 16,210.00 43,221.55     45,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 16,210.00 43,221.55     95,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
       

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เเบบเกียร์
อัตโนมัติ ประกอบรถพ่วงข้างเเบบมีหลังคา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

     ครุภัณฑ์กีฬา               
       

โครงการติดต้ังเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 , 2 , 
3 และ 6 ต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 248,164.00 -100 % 0 

 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 248,164.00     60,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 248,164.00     60,000 

 รวมงำนสวนสำธำรณะ 0.00 0.00 16,210.00 291,385.55     155,000 
 งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 1,586,960.00 1,700,000.00 16.89 % 1,987,200 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 9,003.05 25,000.00 100 % 50,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 1,595,963.05 1,725,000.00     2,037,200 
   ค่ำวัสดุ               
 



    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 258,599.56 350,000.00 0 % 350,000 
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 42,500.00 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 301,099.56 400,000.00     400,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 1,897,062.61 2,125,000.00     2,437,200 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
 

      

โครงการจ้างท าภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าภาชนะรองรับของเสียอันตรายจาก
ชุม จ านวน 14 ชุม เป็นตู้อลูมิเนียมโครงเหล็กกล่อง
ส าหรับรองรับของเสียอันตราย 3 ประเภท ขนาด กว้าง 
0.75 เมตร สูง 1.73 เมตร ลึก 0.70 เมตร ตามรูปแบบที่
กรมควบคุมมลพิษก าหนด 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0 

 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 140,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 140,000.00     0 
 รวมงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 1,897,062.61 2,265,000.00     2,437,200 
 งำนบ ำบัดน้ ำเสีย               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 52,373.00 0.00 100 % 300,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันเน่าน้ าเสียและ
บ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ า 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 52,373.00 10,000.00     310,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     10,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 52,373.00 30,000.00     320,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       โครงการติดต้ังเครื่องกังหันเติมอากาศในเเหล่งน้ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     290,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     290,000 
 รวมงำนบ ำบัดน้ ำเสีย 0.00 0.00 52,373.00 30,000.00     610,000 
 รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 0.00 0.00 7,036,533.86 5,248,189.00     5,852,773 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน               
 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

0.00 0.00 45,720.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม 0.00 0.00 15,869.40 0.00 0 % 0 
       

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ทรงคนอง เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

0.00 0.00 3,962.10 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 19,696.30 0.00 0 % 0 
       

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

0.00 0.00 9,949.00 0.00 0 % 0 

       
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 51,305.70 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพการท าพิมเสนน้ า 0.00 0.00 9,954.84 0.00 0 % 0 
 



      
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชน
ต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 55,945.70 0.00 0 % 0 

       
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอบรมเพื่อศักยภาพ
สนับสนุนบทบาทสตรีต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 9,242.00 0.00 0 % 0 

       
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและการด าเนนิงานกลุ่มสตรีต าบลทรงคนอง 

0.00 0.00 67,502.00 0.00 0 % 0 

       
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบามเพื่อศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาบทบาทสตรี 

0.00 0.00 8,852.00 0.00 0 % 0 

       โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 197,000.00 -100 % 0 
       โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 400 % 5,000 
       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
       โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
       โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
       

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

       
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของงสตรี
ต าบลทรงคนอง "สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่ใส่ใจอาเซียน" 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

       โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในต าบลทรงคนอง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 297,999.04 363,000.00     380,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 297,999.04 363,000.00     380,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
 

      

(1)  โครงการติดต้ังเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่ต้ังไว้  45,000  บาท ส าหรับ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดต้ังกับรถยนต์ จ านวน  1  
ชุด ประกอบด้วย  เพาเวอร์แอมป์เครื่องขยายเสียง ขนาด  
800  วัตต์  1 เครื่อง เครื่องเล่น ซีดี จ านวน 1 เครื่อง  
ไมค์พร้อมสาย 1 ชุด    ล าโพงฮอนล์ ขนาดไม่น้อยกว่า  
18  นิ้ว  จ านวน 4  ปาก เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า  ขนาด  
3 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง  โลบา  1 ตัว   ส าหรับใช้ใน
การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในกิจการขอ
งอบต.ทรงคนอง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (ส านักงานปลัด) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2  โครงการที่ 
123 

0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 44,000.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 44,000.00 0.00     0 
 รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 341,999.04 363,000.00     380,000 
 รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 341,999.04 363,000.00     380,000 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร               
 งำนกีฬำและนันทนำกำร               
   งบด ำเนินงำน               

   ค่ำใช้สอย               
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมกีฬามวลชลชาร์แลน
เดย์  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์
ให้เยาวชน ผู้สนใจหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา การ
ออกก าลังกายเพื่อปลูกฝังสร้างความสามัคคี  (ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้)  (ส านักงานปลัด)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ 2.3  โครงการที่ 55 

0.00 0.00 1,129.75 0.00 0 % 0 

 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 1,129.75 0.00     0 
 



รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 1,129.75 0.00     0 
 รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 0.00 0.00 1,129.75 0.00     0 
 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 21,703.50 50,000.00 -100 % 0 
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)   ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   
ต้ังไว้   50,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2559 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (ส านักงานปลัด)   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.3  โครงการที่ 93             
 
              (2)   ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง   ต้ังไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้
จ่ายในการ 
จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2558   
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  (ส านักงานปลัด)   ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.2  โครงการที่ 91          
   
              (3)   โครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอยเรือ
ส าเภา) ต้ังไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้าน    (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
(ส านักงานปลัด)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนา
ที่ 3.2  โครงการที่ 94 

0.00 0.00 35,135.70 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 0.00 28,311.85 0.00 0 % 0 
       โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       โครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอยเรือส าเภา) 0.00 0.00 3,518.60 5,000.00 -20 % 4,000 
       โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

       โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 88,669.65 110,000.00     209,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 88,669.65 110,000.00     209,000 
 รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00 0.00 88,669.65 110,000.00     209,000 
 รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 0.00 0.00 89,799.40 110,000.00     209,000 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ               
 งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 41,500.00 50,000.00 0 % 50,000 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 128,560.00 94.46 % 250,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 41,500.00 178,560.00     300,000 
   ค่ำวัสดุ               

     วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 236,626.20 150,000.00 0 % 150,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 236,626.20 150,000.00     150,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 278,126.20 328,560.00     450,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

(1)   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางนุกูล   ปานสมรักษ์ ถึงบ้านนางประกอบ   
ดวงดารา  หมู่ 1  ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  คอนกรีตหนา  
0.15  เมตร  หินคลุกชั้นรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 

0.00 0.00 340,000.00 0.00 0 % 0 

 



0.10  เมตร ระยะทางยาว   71  เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  284   ตารางเมตร งบประมาณ  
198,000  บาท   รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของ อบต.ทรงคนอง  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
110,935 และจากเงินรายได้ 87,065)  (กองช่าง) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (2559- 2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 2    
(2)   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทรงคนอง – มหาสวัสด์ิ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1  ผิว
จราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 100 เมตร คอนกรีตหนา  
0.15  เมตร  หินคลุกชั้นรองพื้นทางเดิม  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตาม
สภาพ พร้อมเข่ือนป้องกันดินพังทลาย  ผนังเขื่อนสูง  
1.50  เมตร  ยาว  5.50  เมตร งบประมาณ  317,000   
บาท   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  (ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

      

2.1.1(7) ก่อสร้างเข่ือนคอนกรีต เสริมเหล็กป้องกันดิน
พังทลายริมคลองคราม หมู่ที่ 6 ผนังเขื่อนสูง 2.50 ม. ยาว 
85 ม.เสาเข็ม L26 หลักยึด ผนังเข่ือนขนาดยาว 12 ม.
เสาเข็มL26 สเตย์ยึดขนาดยาว 10 ม. รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของอบต. ทรงคนอง 

0.00 0.00 915,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

ข้อ 2.2.1(8) ซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 7 หมู ่3 
โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.คอนกรีตหนา 0.15 ม.
ระยะทางยาว 250 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม,จ านวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 15 บ่อ รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของ อบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 1,542,000.00 0.00 0 % 0 

       
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง – มหาสวัสด์ิ 
(เลียบคลองคุต) หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 396,000.00 -100 % 0 

       
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
คราม หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 525,000.00 -100 % 0 

       
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบ
คลองคราม ม. 6 

0.00 0.00 0.00 991,440.00 -100 % 0 

       
โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืมชุมชน หมู่ที่ 6 โดยท าการ
ก่อสร้างโรงกรองน้ าด่ืมพร้อมติดต้ังระบบกรองน้ า 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณรอบตัวอาคารที่ท า
การอบต.ทรงคนอง ที่ 
ก่อสร้างใหม่ โดยท าการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
0.15  เมตร ชั้นรองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร จ านวนพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520  ตาราง
เมตร ตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 424,000.00 -100 % 0 

       โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลอด ม.6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 485,000 
       

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดินพังทลาย
ริมคลองคราม ม.6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 972,000 

       
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 
หมู่ 3 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000 

 

      

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 
หมู่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
398.63 ตารางเมตร เริ่มจากถนน คสล. เดิมไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 100 เมตร 

0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0 

       
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 14 
(ซอยเต็กกอ) หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 331,000 

 
      

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางนุกูลปานสมรักษ์ ถึงบ้านนางประกอบ ดวงดารา 
หมู่ที่ 1 

0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0 

       
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายพยอม (ซอยตรงข้ามโรงงาน AZ ) หมู่ 1 

0.00 0.00 434,000.00 0.00 0 % 0 

       
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทรงคนอง-มหาสวัสด์ิ (เลียบคลองคุต ) หมู่ 1 

0.00 0.00 317,000.00 0.00 0 % 0 

       
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทรงคนอง 5 หมู่ 2 

0.00 0.00 550,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก 0.00 0.00 630,000.00 0.00 0 % 0 
 



สะพาน 2 ไปหอถังประปา หมู่ 6 

      
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองสุคต และ
ซ่อมผิวจราจรที่ช ารุดเสียหายถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ 
1 

0.00 0.00 0.00 239,000.00 -100 % 0 

       
โครงการติดต้ังหลังคาคลุมตู้คอนโทรล และหลังคาคลุม
เครื่องมอเตอร์เครื่องสูบน้ า ประตูน้ าคลองบ้านเหนือหมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      

(1)   โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบลทรง
คนอง  หมู่ 1 – หมู่ 6   ต้ังไว้  254,000 บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิมที่ช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อตามสภาพถนน พร้อมเกลี่ยบดอัด รายละเอียด
ตามประมาณ 
การของ อบต.ทรงคนอง    (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ( กอง
ช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559- 2561) 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1  โครงการที่ 
30 

0.00 0.00 254,000.00 0.00 0 % 0 

       
โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่่ 
6 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 834,000 

 

      

โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมเข่ือนคสล. ซอยทรง
คนอง 2/1 หมู่ 1 โดยท าการซ่อมแซมถนนคสล.กว้าง  2 
เมตร ยาว 86  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างเข่ือน คสล.ผนังเขือ่นสูง 2 เมตร  
ระยะทาง  86 เมตร เริ่มจากที่ดินนางอุษณีย์  กัลยาณ
รัตน์  ถึง สะพานข้ามคลองล ากระโดงที่ดินนางสมบัติ  สุข
สงวน 

0.00 0.00 0.00 825,000.00 -100 % 0 

       
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบลต าบลทรง
คนอง หมู่ 1-6 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000 

       
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนราษฎร์พัฒนาตอน 1 (ซอย
ทรงคนอง2) หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,178,000 

       โครงการซ่อมผิวจราจรถนนหมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 49,000 
       

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชา
ร่วมใจ (อยู่เย็นเจริญ-ศรีลิ้มต๋ี) หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 332,000 

       โครงการซ่อมสร้างทางระบายน้ าซอยทรงคนอง 12  หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ทรงคนอง 4 บริเวณเชื่อมต่อสะพานทรงคนองรัฐประชา
สามัคคี หมู่ 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 293,000 

 
      

โครงการยกระดับลานคอนกรีตบริเวณศาลเจ้าริมแม่น้ าท่า
จีนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์
บริเวณท่าน้ า หมูที่ 4 

0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0 

       โครงการเสริมไหล่ทาง ซอยทรงคนอง 4/1 หมู่ที่ 2 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
 รวมค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 5,180,000.00 4,890,440.00     5,360,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 5,180,000.00 4,890,440.00     5,360,000 
 รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 0.00 0.00 5,458,126.20 5,219,000.00     5,810,000 
 รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0.00 0.00 5,458,126.20 5,219,000.00     5,810,000 
 แผนงำนกำรเกษตร               
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1)  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร  ต้ัง
ไว้  50,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรและศึกษาดูงานเพิ่เพิ่มพูนประสบการณ์ใน
การท าเกษตร  ส าหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้)  (ส านักงานปลัด)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ 2.2 โครงการที่ 54 

0.00 0.00 18,542.00 0.00 0 % 0 

       โครงการอบรมส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000 
 



รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 18,542.00 100,000.00     20,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 18,542.00 100,000.00     20,000 
 รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 0.00 0.00 18,542.00 100,000.00     20,000 
 รวมแผนงำนกำรเกษตร 0.00 0.00 18,542.00 100,000.00     20,000 
 แผนงำนกำรพำณิชย์               
 งำนกิจกำรประปำ               
   งบด ำเนินงำน               
   ค่ำใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0 % 115,000 
 รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 115,000.00     115,000 
   ค่ำวัสดุ               
     วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 127,034.68 190,000.00 5.26 % 200,000 
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 604,118.38 650,000.00 0 % 650,000 
 รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 731,153.06 840,000.00     850,000 
   ค่ำสำธำรณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 1,582,616.51 1,610,000.00 2.48 % 1,650,000 
 รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00 1,582,616.51 1,610,000.00     1,650,000 
 รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 2,313,769.57 2,565,000.00     2,615,000 
   งบลงทุน               
   ค่ำครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
 

      

(1)  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)   ต้ังไว้   
100,000   บาท   ส าหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน   
(ซัมเมอร์ส)  จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเครื่องขนาด  7.5  
แรงม้า ฯลฯ ต้ังตามราคาท้องถ่ิน  เพื่อใช้ส าหรับการ
เปลี่ยนกรณีเครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่ท างานหรือช ารุดเสียหาย
จนไม่สามารถใช้งานได้ ฯลฯ    (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
(กองช่าง) 

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0 

       
เครื่องสูบน้ าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 
2 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 190,000.00 0 % 190,000 

     ครุภัณฑ์อื่น               

       ถังกรองสแตนเลส 0.00 0.00 172,000.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 262,000.00 200,000.00     200,000 
   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      

(1)   โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 3  ต้ัง
ไว้  500,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อเมนประปา 
ช่วงที่ 1  เริ่มจากปากซอย 6/1  ไปจนสุดทางถนน  และ
แยกเข้าบ้านนายภาษิต  อินทร์แขก  โดยใช้ท่อ HDPE 
100 PN10 ขนาด ? 90 mm. ระยะทางยาว  600  เมตร 
และท่อ HDPE 100 PN10  ขนาด ? 63  mm. ระยะทาง
ยาว  200  เมตร  ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายอมรเทพ   
หมึงประเสริฐ ถึงบ้านนายวิทยา   รุ่งเรืองศรี  และแยก
เขา้บ้านสมบัติค้าไม้   โดยใช้ท่อ HDPE 100 PN10 ขนาด 
? 90 mm. ระยะทางยาว  400  เมตร และท่อ HDPE 
100 PN10  ขนาด ? 63  mm. ระยะทางยาว  600  
เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของ อบต.ทรงคนอง  (ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(2559 - 2561)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ 1.3  โครงการที่ 37 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0 

       โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่  5 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนาย
ณัสนนท์   สกุลเจิญพร แยกไปบ้านนางสุนา  สร้อยเซียน
และโรงน้ าด่ืมส้มโอหวาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

       
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากปลายท่อ
เมนเก่า ซอยทรงคนอง 6/1 ถึงซอยทรงคนอง 7 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 432,000 

 



 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 เริ่มจากหอถัง
(ข้างโรงจอดรถ อบต.ทรงคนอง)ถึงสะพานคลองบ้านเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,000 

       
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 เริ่มจากสวนนายชูชาติ  
อิ้วชาวนา  ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 7-วัดทรงคนอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000 

       โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 0.00 0.00 0.00 118,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 2  เริ่มจากสวนนาย
อุดม  ปู่อิ่มผ่านหอถังประปาต้นสะเดาถึงถนนบรมราช
ชนนี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 498,000 

       
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากประตู
ระบายน้ าคลองยาว ถึงบ้านนายจ ารัส เทิดไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 142,000 

 

      

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เริ่มจากทางเข้า
บ้านนายรัตน์  อ่อนนาคคล้ า ตรงข้ามหอถังประปาหมู่ 5 
ผ่านบ้านนางสุดา  ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์  อ่อนนาค
คล้ า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 211,000 

 
      

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เริ่มจากล ากระโดง
สาธารณะผ่านบ้านนายบุญตา คิมประเสริฐ ถึงบ้านนาย
ประหยัด  งามสง่า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 516,000 

 
      

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 เริ่มจากท่อเมนเดิม
บริเวณทางเข้าบ้านนางมณี โพร้งเกร็ดไปสิ้นสุดที่สะพาน 
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 135,000 

       
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่1 เริ่มจากบ้านนาย
มานพ   อมรวุฒิโรจน์ถึงบ้านนายสุชาติ  เหมือนวงศ์ธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 397,000 

 รวมค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 490,000.00 163,000.00     2,573,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 752,000.00 363,000.00     2,773,000 
 รวมงำนกิจกำรประปำ 0.00 0.00 3,065,769.57 2,928,000.00     5,388,000 
 รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 3,065,769.57 2,928,000.00     5,388,000 
 แผนงำนงบกลำง               
 งบกลำง               
   งบกลำง               
   งบกลำง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 143,996.00 165,000.00 -9.09 % 150,000 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 6,240,000.00 4.17 % 6,500,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 1,026,400.00 2.88 % 1,056,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000 
     ส ารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 149,374.00 -33.05 % 100,000 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 70,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
     เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 65,550.00 -100 % 0 
     

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

0.00 0.00 280,000.00 297,150.00 6.97 % 317,858 

 รวมงบกลำง 0.00 0.00 499,996.00 8,009,474.00     8,189,858 
 รวมงบกลำง 0.00 0.00 499,996.00 8,009,474.00     8,189,858 
 รวมงบกลำง 0.00 0.00 499,996.00 8,009,474.00     8,189,858 
 รวมแผนงำนงบกลำง 0.00 0.00 499,996.00 8,009,474.00     8,189,858 
 รวมทุกแผนงำน 

0.00 0.00 
29,968,622.1

0 
42,000,000.0

0 
    43,992,200 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

อ าเภอ สามพราน   จังหวัดนครปฐม 

        
                 ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทัง้สิ้น 43,992,200 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป รวม 8,670,669 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 6,940,024 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 1,965,240 บำท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 21,120 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 2 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน  ตั้งจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขฉบับ
ที่ 2 ปี 2557 ฯลฯ        
      

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประต าแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2554 และแกไ้ข ฉบับ
ที่ 2 ปี 2557  ฯลฯ      
      

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท 

      
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง

คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
      



คนอง 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือนโดยตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2554 และแกไ้ข ฉบับ
ที่ 2 ปี 2557 ฯลฯ        
       

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง  จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    พ.ศ. 2554 และ
แก้ไข ฉบับที ่2 ปี 2557  ฯลฯ       
 
 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,251,240 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก ่ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 10 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับ
ที่ 2 ปี 2557  ฯลฯ 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 4,974,784 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,580,388 บาท 

      

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีให้แก ่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลทรงคนอง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หัวหนา้ส านักงานปลัดฯ นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560)และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน      
       

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 138,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็น 
       (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับกลาง (ระดับ 8) ตั้ง
ไว้  84,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กบันักบริหารงานอบต.
ระดับกลาง 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน   โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตั้งตามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของ อบต. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการส าหรับนักบริหารงานอบต. 
ระดับกลาง 
       (2) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ตั้ง
ไว้ 54,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนิติกร ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่ม 1 อัตราๆละ 4,500 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต.        
      

      



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดยตั้งจ่ายไว ้12  เดือน ได้แก่ต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ฯลฯ          

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 995,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง พร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทน
ประจ าป ีให้แก่ พนักงานจ้างในสังกัดส านักงานปลัดฯ  ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย คนงาน ภารโรง ยาม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-
2560)  และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
       
       

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 93,396 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้แก่ พนักงานจ้างสังกัดส านักงานปลัด
ฯ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั คนงาน ภารโรง ยาม ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,574,845 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 563,600 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 270,000 บาท 

      

     - เพื่อจ่ายเป็น 
     (1)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตั้ง
ไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่หรอืข้าราชการจากหนว่ยงานอื่นที่มา
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์
แก ่อบต.และอื่น ๆ ฯลฯ  ตามหนังสือที ่มท 0809.2/ว.268 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม  2553 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการก าหนดไว้ว่า
สามารถให้จ่ายได้  
     (2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายในลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าป ีให้แก่พนักงานสว่นต าบลต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทรงคนอง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน และพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ปฏบิัติงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจา่ยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        
      
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนกังานสว่น
ต าบล และ พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกตแิละ
วันหยุดราชการวันเสาร ์–อาทิตย์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เร่ือง  การ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
      

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 273,600 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก ่พนักงานส่วนต าบล ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบ ดังนี้  
     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
     2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ

      



ที่ 2)  พ.ศ. 2551 
                                            ฯลฯ 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบตุร ให้แก่เจ้าหน้าที ่อบต. ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
                                               ฯลฯ               
 
 
 
 

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 391,245 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตา่งๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเข้าเล่มข้อบัญญัติ
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก  ค่าจัดท าเบี้ยประกันภยัรถยนต ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  ค่าจ้าง
แบกหามสัมภาระ  ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในภารกิจของหนว่ยงานเช่น ค่าป้ายไวนิล
และอื่นๆ  ฯลฯ        
      

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือที ่มท 0808.4/ว.2381 ลง
วันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ให้ตั้งได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้    
    (2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาอบต.หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ ตั้ง
ไว้  10,000 บาท  ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองกับรัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารทอ้งถิ่น (โดยยอดที่ตั้งจ่ายไม่รวมในข้อ 1)  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 230,000 บาท 

      

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ของนายกฯ รองนายก
ฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภา
ฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดส านักงานปลัดฯและบุคคลหรือคณะ
บุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยตั้งจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไข

      



เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน        
        

    
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 20,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ  ตามความ
จ าเป็น ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวง
มาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
        

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 41,245 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักปลัดฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดหรือใช้
งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู ้รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต ์ และ
วัสด ุครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ        
      

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 365,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานของส านักงานปลัด
ฯ เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง  
ธงชาติ ธงประจ าราชวงศ์ พระบรมยาลักษณ์ แผงกั้นห้อง กระดานด า กุญแจ แฟ้มเก็บ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุส านักงาน และค่าจัดซื้อ
สิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ค่าหนังสือพิมพ ์ ฯลฯ        
       

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ ที่ใช้ในส านักงานหรือที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ
ส านักปลัดฯ ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ        
       

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของส านักงานหรืออยู่ในความรับผดิชอบของ
ส านักงานปลัดฯ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซักฟอก ถังใส่น้ า ถาด น้ ายาลา้ง
จาน น้ าดื่ม กะละมัง น้ ายาล้างห้องน้ า กระดาษช าระ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุงาน
บ้านงานครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่า
ติดต้ัง (ถ้ามี) ฯลฯ        
      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  หม้อ
น้ ารถยนต ์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ น้ ามนัเบรก ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และ
รถจักรยานยนต ์รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่า
จัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ฯลฯ        
      

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้
กับรถยนต์ส่วนกลาง  และรถจกัรยานยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด
ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษ ีฯลฯ        
       

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 



      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด
ฯ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
อ่านและบันทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวัสด ุตลอดจนค่า
จัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ฯลฯ        
       

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 255,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ส านกังาน สนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้าอืน่ๆที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านกังานปลัดอบต.        
       

      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในส านักงานฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เกี่ยวกบัการใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนอง เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯ        
      

      

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  ฯลฯ ในงานภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง         
      

      

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใชบ้ริการ
ดังกล่าว        
     

      

  
งบลงทุน รวม 116,800 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 116,800 บำท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด จ านวน 22,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดว้ย   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย    
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB   
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB    
-มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล (HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา่จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(NETWORK INTERFACE) แบบ10/100/1000BASE-Tหรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      



-มีแป้นพิมพแ์ละเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า 600:1 และมขีนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้วจ านวน 1 หน่วย  (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับเครื่องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป โครงการที่ 1 

        
 

      

    
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 39,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดิโอ 
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอยีดของภาพที ่TRUE  
4.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า  
หมายเหตุ: มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น วีดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต้า
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ แอล
ซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพี โปรเจคเตอร์  เป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใชค้ า
ว่า “มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์”ระดับ XGA ขนาด 35,000 ANSI Lumens และการเขียน
รายละเอียดครุลักษณะเฉพาะในขอ้ 3 ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์      
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์  ตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป โครงการที่ 3 

      

    
เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า  จ านวน 1  เครื่อง จ านวน 5,800 บาท 

      

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ประกอบด้วย 1. มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts) 2. สามารถส า
รอไฟฟ้าได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาท ี(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส าหรับเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ตามตั้งเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  )  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป โครงการที่ 2 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ปลัดฯ เป็นรายจา่ยที่ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิหรือดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต ์(ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ    

      

  
งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 20,000 บำท 

   
รำยจ่ำยอ่ืน รวม 20,000 บำท 

   
รายจ่ายอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานวิจยัเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในงานบริการประชาชน
ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ประจ าป ี2561 โดยจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลางในการวิจยั        
    

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 19,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบทรงคนอง ส าหรับเป็น ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์ข้อมูลขา่วสารการจัดซ้ือหรอืการจา้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  งบประมาณ พ.ศ. 2561   

      

 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,703,980 บำท 



  
งบบุคลำกร รวม 2,149,680 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,149,680 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,153,320 บาท 

      

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก ่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการพัสด ุ 
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี เจ้าพนักงานพัสด ุฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560)   และที่มีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน     
       

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้ 12  เดือน ดังนี ้ผู้อ านวยการกอง
คลัง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน 
        
       
 
 
 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 243,360 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจา้งประจ า พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจ าปี
ให้แก ่ลูกจ้างประจ าสังกัดกองคลังฯ ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง โดยตั้งจ่าย 12 เดือน  ตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ป ี(2558-2560)  และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุนั      
       

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 615,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ าป ีให้แก ่พนักงาน
จ้างในสังกัดกองคลัง  ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้หน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัสด ุพนักงานจดมาตรวัดน้ า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มกีารปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน       
       

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้แก่ พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่
พัสด ุ พนักงานจดมาตรวัดน้ า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน               

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 434,300 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 266,800 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ให้แก่พนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจา้ง และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกอง
คลัง ตามหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความส าเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานสว่นท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        
     

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนกังานสว่น
ต าบล และ พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกตแิละ
วันหยุดราชการวันเสาร ์–อาทิตย์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที่  15 พฤษภาคม  2550  เร่ือง  การ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
       

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 106,800 บาท 

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านใหแ้ก ่พนักงานส่วนต าบล ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม       



ระเบียบดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2551 
        
       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสิทธ ิตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)       พ.ศ. 2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        
       

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 42,500 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 9,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส าหรบัเป็นค่าใช้ค่าเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่
ภาษ ีการคัดลอกที่ดิน  และค่าจ้างบริการอื่นๆที่เกิดขึ้น         
            

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 22,500 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งในสังกัดกองคลัง โดยตั้งจ่ายตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 รวม
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน        
       

      

    
โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ จ านวน 1,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ส าหรับเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ ์เอกสารแผ่นพับประชาสมัพันธ ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็น          
      

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
ฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาซ่อมแซมทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดหรือใช้งาน
ไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี ้ ตู ้รถจักรยานยนต ์ และวัสด ุครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองคลังฯ         
       

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 115,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 95,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานของกองคลังฯ
เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง กุญแจ  แฟ้มเก็บ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ กระดาษตอ่เนื่องใบเสร็จค่าน้ า ค่าขยะ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึก
เครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่นป้ายต่างๆ  รวมทั้งค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

      



ปรับปรุงวัสดุส านักงาน และค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ค่า
หนังสือพิมพ ์ ฯลฯ        
       

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกขอ้มูลแบบต่าง ๆ   ฯลฯ   ส าหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง        
       

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในส านักงานฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เกี่ยวกบัการใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนอง เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

      

  
งบลงทุน รวม 120,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 120,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว - ด า) ขนาดความเร็ว 30 แผ่นต่อนาท ี จ านวน 120,000 บาท 

      

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1  เครื่องเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล(ขาว-ด า)ความเร็วในการพมิพ์ 30 แผ่นต่อนาที  รายละเอยีดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานและคุณลักษณะครภุัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปรากฎในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป โครงการที่ 1     
      

      

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 465,400 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 10,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั หรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามค าสั่งของอบต.ทรงคนองเช่น ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ        
       

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 210,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลวันหยุดปีใหม่
และสงกรานต์ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดตั้งจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวันหยุดเช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต ์ส าหรับจา่ยเป็นค่าป้าย
โครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบรกิารประดบัไฟทาง ค่า
เช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนหรือค่าเบีย้เลียงเจ้าหน้าทีอ่ปพร. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุด
บริการฯ ฯลฯ  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 หรือ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01) ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1  
  
 

      

    
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ประสบภัย ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องใช้จ าเป็น  ถุงยังชีพ ฯลฯ ตาม
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตขิึ้นในพื้นที่  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน โครงการที่ 8  
 

      



  

    
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จ านวน 30,000 บาท 

      

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกซ้อมในการป้องกันและระงับภัยจากไฟไหม้ ฯลฯ ส าหรับ
เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  อาศัยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-
2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 2  
  

      

    
โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจสภาพถังและจัดซ้ือสารเคมีส าหรับงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัที่เกิดจากเหตุสาธารณะภัยให้กบัประชาชนในต าบลทรงคนอง   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 5 

      

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกบับทบาทหนา้ที่อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และอาสากูภ้ัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ขอล
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสากูภ้ัย (OTOS) ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 3  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 20,000 บำท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
  
 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี  ส าหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  เช่น ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ ายาเคม ีน้ ายาเคมีดับเพลิง ตู้เก็บถัง
ดับเพลิง ฯลฯ  

      

  
งบลงทุน รวม 225,400 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 225,400 บำท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จ านวน 15,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง จ านวน 2  บาน เป็นชนิดสแตนเลสขัด
เงา ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 2 บาน บริเวณซอยทรงคนอง 7 หมู่ที่ 3 โค้งบ้านนายชัยยุทธ  จือ
เกรด็ และบ้านนางอารีย ์ ปานสิงห์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบร่วมส าหรับตดิตั้ง ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน โครงการที่  5 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       

    
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในต าบลทรงคนอง หมู่ 2 จ านวน 210,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์ประกอบร่วมทั้งระบบ
พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 จุด  ติดต้ัง ณ บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลทรงคนอง บริเวณปากซอยทรง
คนอง 4  ปากซอยทรงคนอง 5 และ บริเวณแท็งค์น้ าริมแม่น้ าท่าจีนหมู ่2  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
    (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จ านวน 3 ตัว มีความละเอยีดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกวา่ 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกวา่ 2,073,600 pixel และมีคุณลักษณะขั้น
พื้นฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ก าหนด 
    (2) อุปกรณ์ Media Convertor จ านวน 6 ชุด สามารถรองรับการส่งสัญญาณทั้งรับและ

      



ส่งโดยผ่านสาย fiber optic เส้น (core) เดียว  มีหัวต่อแบบ RJ45 
     (3) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (ตู้เหล็กกันน้ าพร้อมอุปกรณ์ร่วม) จ านวน 3 ชุด เป็นตู้
เหล็กที่ผลิตจากเหล็กชนิด steel sheet แบบกันน้ าสาดได้  ในตู้มีถาดวางอปุกรณ์ จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ถาด มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีอุปกรณ์ล๊อกตดิตั้งเสร็จใน
ตัว 
    (4) มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ พร้อมค่าธรรมเนียมการขอให้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
มิเตอร์ที่ กฟภ. ก าหนด จ านวน 3 ตัว 
    (5) เสาเหล็กส าหรับติดต้ังกล้องวงจรปิดและตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคารและอุปกรณ์
จับยึด จ านวน 3ต้น เป็นเสาเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 3  นิ้ว สูงไม่น้อย
กว่า 3  เมตร 
    (6) สายเคเบิลใยแก้วน าแสงชนิดภายนอก
อาคาร แบบ Single Mode 12 Core (Fiber Optic 12 Core Outdoor) ,
สาย UTP CAT5 Outdoor, สายไฟฟา้ VCT 1.5 x 2 และอุปกรณ์ประกอบร่วมอื่นๆ จนกว่า
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมท างานได้อย่างสมบูรณ์    
ตัง้ตามราคาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และราคา
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน โครงการที่  6 

 
แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษำ รวม 2,686,720 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 608,040 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 608,040 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 488,040 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก ่พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ครูฯ  ครูผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจ่ายไว ้12  เดือน ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560)และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ าปีให้แก่ พนักงาน
จ้างในสังกัดส านักงานปลัดฯ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  ตามแผน
อัตราก าลัง  3 ปี (2558-2560) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างสังกัดส านกังานปลัด

ฯ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  
      

  
งบด ำเนินงำน รวม 1,095,680 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 487,400 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายในการจัดกจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบัชุมชน ส าหรับจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01) ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงานการศึกษา
โครงการที่ 6 

      

    
โครงการบริหารงานการศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

จ านวน 2,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท าเอกสาร คู่มือรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3   แผนงานการศึกษาโครงการที ่2 

      

    
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯด้านการศึกษา จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายในการจัดท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กอบต.
ทรงคนอง เช่นจัดท าเอกสาร/แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3   แผนงานการศึกษาโครงการที ่10 

      



    
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฯ  ส าหรับเป็นค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3   แผนงานการศึกษาโครงการที ่8  

      

    
โครงการส่งเสริมทันตกรรม จ านวน 3,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผูป้กครองและเด็กนักเรียนในการดูแลฟันและอนามยั
ในช่องปาก ส าหรับจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดท าเอกสาร/แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ปรากฏในแผนพฒันาสี่ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3   แผนงานการศึกษาโครงการที ่3 

      

    
โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่าง คร ูนักเรียนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ส าหรับเป็น อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ี(2560-2562) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที ่3.1โครงการที่ 1  
 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 422,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนเด็กเลก็อบต.ทรง
คนอง ส าหรับเป็นรายการเบิกหกัผลักสง่เข้าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง    ได้แก่ 
     (1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 313,600 บาท  ส าหรับเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง โดยตั้งจ่ายใน
อัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน  245  วัน ส าหรับเด็กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนอง จ านวน 64 คน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงาน
การศึกษา โครงการที่ 14    
     (2) ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 108,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดการเรียนการ
สอน รายหัว1,700 บาทต่อคนส าหรับจดัหาสื่อและวัสดุการเรียนการสอนและเครื่องเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก(ที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นครุภัณฑ์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรง
คนองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   แผนงานการศึกษา โครงการที่ 11  
        ถือปฏบิัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่  22 มีนาคม  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560   

      

    
โครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ จ านวน 3,500 บาท 

      

  - เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความ
ผูกพันที่มีต่อบิดา  ส าหรับเป็น ค่าตกแตง่สถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้อง
ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงาน
การศึกษาโครงการที่ 4 

      

    
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน จ านวน 3,500 บาท 

      

  - เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความ
ผูกพันที่มีต่อมารดา  ส าหรับเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้องฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงาน
การศึกษาโครงการที่ 5 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ทรงคนอง ส าหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการฯ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ ี(2561-2564) (ผ.

      



01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   แผนงานการศึกษาโครงการที ่9 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสด ุอปกรณ์ระบบเครื่องกรองน าดื่มศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อบต.ทรงคนอง ฯลฯ  
      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 608,280 บำท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น ถังขยะ ไม้
กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก ถังใส่น้ า ถาด น้ าดื่ม น้ ายาลา้งห้องน้ า กระดาษช าระ ฯลฯ    

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 553,280 บาท 

      

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม) เป็นนมรสจืดชนิดถุงหรือกล่องส าหรับให้
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และโรงเรียนวัดทรง
คนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงาน
การศึกษาโครงการที่  12  และ 13  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560    
 
 
 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกรองหรือใส้กรองส าหรับถังกรองน้ าประปาและถังกรองน าดื่ม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นที่ไม่ได้ตั้งไว้ในประเภท
อื่นๆ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 983,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 983,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 983,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่า 
          (1)   เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน  808,000  บาท ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทรง
คนอง  จ านวน 202 คน จ านวน 200 วนั ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน ตามอัตราการ
จัดสรรที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 2561 และรายละเอียดขอรับการสนับสนุนตามหนังสือโรงเรียนวัดทรงคนอง
ที่ ศธ 4059.128/ 146 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.02)ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่3แผนงานการศึกษาโครงการ
ที่1 
            (2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน  175,000 บาท 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจ้างครูสอนระดับประถมศึกษาวุฒิปริญญาตรีตามอัตราที่
ขาดแคลน จ านวน 1 อัตรา เป็นเงินจ านวนทั้งโครงการ 189,000 บาท โรงเรียนฯ มี
งบประมาณสมทบค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาทและเป็นค่า
ประกันสังคม 9,000 บาท งบประมาณที่อบต.ทรงคนองสนับสนุนเป็น
เงิน 175,000 บาท รายละเอียดขอรับการสนับสนุนตามหนังสือโรงเรียนวัดทรงคนอง
ที่ ศธ 4059.128/88 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และหนังสือโรงเรียนวัดทรงคนอง
ที่ ศธ 4059.128/146 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3   แผนงานการศึกษา
โครงการที่  2 

      

แผนงำนสำธำรณสุข 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกับสำธำรณสุข รวม 3,275,800 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,472,000 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,472,000 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,224,360 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก ่พนักงานส่วนต าบลใน

สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
      



สิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานธกุาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสุขาภิบาล และ
ต าแหน่งอื่นที่ปฏบิัติหน้าที่ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยตั้งจ่ายไว ้ 12  เดือน  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,095,240 บาท 

      

  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้ง พร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ าปีใหแ้ก่พนักงาน
จ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ต าแหน่งพนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจ ารถขยะ และคนงานทั่วไป โดยตั้ง
จ่าย 12 เดือนตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 110,400 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจ ารถขยะ และคนงาน
ทั่วไป โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน  
  
 

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 703,800 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 253,800 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ  ในลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าป ีให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนกังานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนกังานสว่น
ต าบล และ พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกตแิละ
วันหยุดราชการวันเสาร ์–อาทิตย์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ ์ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เร่ืองการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 28,800 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านใหแ้ก ่พนักงานส่วนต าบลในสังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบตุร ให้แก ่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธ ิตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
         2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549   
         3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
         4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
                                              ฯลฯ 

      



   
ค่ำใช้สอย รวม 295,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็น 
      (1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารให้ผู้รับจ้าง
ท าการอย่างหนึ่งอยา่งใดซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าแบกหาม
สัมภาระ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้างอัดฉีดรถ ค่าตรวจสารเคมี ส าหรับงานสาธารณสุข ฯลฯ  
      (2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์ตัง้ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท าสื่อที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือพิมพป์้ายโฆษณา เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเร่ืองราวข่าวสารแก่
กลุ่มประชาชนเป้าหมาย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ส าหรับงานสาธารณสุข ฯลฯ  
      (3) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลทรงคนอง  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ การประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับอบค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวสิาหกิจหรือ
กับเอกชน ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองการประชุมที่ได้รับการเเต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 
 
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารท้องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสว่น
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคล/
คณะบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกบัภารกิจของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสด ุและครุภัณฑ์ เช่น  เครื่องพ่นหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ ตู ้เก้าอี ้รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต ์และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับ
ผิดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมิได้เพิ่มอายุ
การใช้งานหรือเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก 

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 155,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผดิ แฟ้มเก็บ

เอกสาร ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของส านักงานหรืออยู่ในความรับผดิชอบของ
กองสาธารณสุขฯ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด  แปรง  สบู่  ผงซักฟอก ถังใส่น้ า ถาด น้ ายาลา้ง
จาน น้ าดื่ม กะละมัง น้ ายาล้างห้องน้ า กระดาษช าระ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัว ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุงาน
บ้านงานครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่า
ติดต้ัง (ถ้ามี) ฯลฯ        

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถบรรทุกขยะ รถยนต์และรถจักรยายยนต ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  

      



   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เส้ือแขนยาวหรอืแขนสั้น กางเกงขายาว ชุด
หมี ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (ร้องเท้า
บู๊ต) ฯลฯ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานประจ ารถขนขยะ งานฉีดพ่นสารเคมี หรืองานอืน่ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก เมนบอร์ด เมาส ์เครื่องอ่าน เครื่องบันทึกข้อมูลแบบตา่งๆ ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 100,000 บำท 

   
ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึง
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต ์เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ  
  
  
  

      

 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน รวม 340,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 340,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 310,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติดต าบลทรง
คนอง ส าหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าอาหารส าหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเจา้หน้าทีจ่ัดการแข่งขนั ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับจัดโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4 แผนงานสาธารณสุขโครงการที่  1       

      

    
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ ส าหรับจ่าย
เป็นค่าวัคซีน เครื่องหมายประจ าตวัสัตว์ ใบรองรองการฉีดวัคซีน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) (ผ.01)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4 แผนงาน
สาธารณสุข  โครงการที่  4          

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 250,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกันเเละควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ส าหรับจ่ายเป็นค่าน้ ายาฉดีพ่นยุง สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ ส าหรับจัด
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 4 แผนงานสาธารณสุข โครงการที่  3 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบเเทนวิทยกร ค่าอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ค่า

วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับจัดโครงการ ฯลฯ ปรากฏในเเผนพัฒนาสี่ปี (2561-
      



2564)(ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4 เเผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 2  

   
ค่ำวัสด ุ รวม 30,000 บำท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง จารบ ีฯลฯ ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องมือ เครื่องใช้อื่นๆ ที่
ใช้ในงานป้องกันควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงำนเคหะและชมุชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน รวม 2,470,573 บำท 

  
งบบุคลำกร รวม 2,065,573 บำท 

   
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,065,573 บำท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 950,940 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร นายช่าง
โยธา ฯลฯ โดยตั้งจ่าย 12 เดือน      
 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยตั้งจ่ายไว ้ 12  เดือน ดังนี ้
    1) ผู้อ านวยการกองช่าง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน 
    2) หัวหน้าฝา่ยออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาทต่อเดอืน  
           
       

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 385,440 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจ าป ีให้แก่
ลูกจ้างประจ าสังกัดกองช่าง ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ และ คนงาน  โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 596,293 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจ าป ีให้แก ่พนักงาน
จ้างในสังกัดกองช่าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยชา่งไฟฟ้า คนงานทั่วไป ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558-2560) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,900 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนส าหรับพนกังานจ้างในสังกดักองช่างใน
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คนงานทั่วไป โดยตั้งจ่ายไว ้12 เดือน        
     

      

  
งบด ำเนินงำน รวม 405,000 บำท 

   
ค่ำตอบแทน รวม 170,000 บำท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 140,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็น 

        (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ ตั้งไว้  120,000 บาท เพื่อจ่ายใน
      



ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีให้แกพ่นักงานส่วนต าบลสังกัดกองช่าง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนกังาน 
        (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เช่นคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3652 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน  2553  เร่ือง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือ
การจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการฯที่เกี่ยวขอ้ง        
      
 
 
 
 
 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบตุร ให้แก่พนกังานส่วนต าบลที่มีสิทธ ิตามระเบียบ
และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2559  เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        
       

      

   
ค่ำใช้สอย รวม 160,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร ่รายจา่ยเกีย่วกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ขา่วทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ  ค่ารังวัด
ที่ดิน ค่าจัดท าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ที่หลวง ฯลฯ          
       

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ  ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง  โดย
ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่างฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดหรือใช้งาน

      



ไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู ้รถยนต์
เอนกประสงค์ และวัสด ุครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ        
       

   
ค่ำวัสด ุ รวม 75,000 บำท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในส านักงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง แฟ้มเก็บ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือแผ่นป้ายตา่ง ๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุส านักงาน และค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ค่า
หนังสือพิมพ ์ ฯลฯ        
      

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถบรรทุกอเนกประสงค์ และรถจักรยายยนต์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง        
       
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้
กับรถยนต์ส่วนกลาง  และยานพาหนะอืน่ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษ ีฯลฯ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างฯ เช่น แผ่น
หรือจานบันทกึข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบหรอืปรับปรุงวัสด ุตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของ
ในการซ่อมแซม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภยั ค่าติดต้ัง (ถ้ามี) ฯลฯ        
   

      

 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 180,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 150,000 บำท 

   
ค่ำวัสด ุ รวม 150,000 บำท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 150,000 บาท 

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช่น หลอดไฟ โคมไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ ส าหรับงาน

ติดต้ัง  ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างริมทาง อาคารต่างๆ   
      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคอ าเภอสามพรานเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 4  ชุด ซอยบ้านนายพะยอม หมู่ 1 โดยติดต้ังโคมไฟ
ถนน ชนิด LED  ML  120 W แสงส้ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ร่วม จ านวน 4 ชุด รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสาม
พราน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่  1          

      

 
งำนสวนสำธำรณะ รวม 155,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 95,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 50,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางถนนต าบลทรงคนอง จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและเกาะกลางถนนในพืน้ที่ต าบล
ทรงคนอง เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลกูต้นไม้ เเละการ
ปลูกไม้ประดับทดเเทนของเดิม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 แผนงานเคหะเเละชุมชน โครงการที่ 2         

      



   
ค่ำวัสด ุ รวม 45,000 บำท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่นน้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบ ีเเก๊สหุงต้ม ฯลฯ ส าหรับเครื่องดัดหญ้า หรือเครื่องมือ/
เครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาความสะอาด ของถนน ทางน้ า ทางเดิน เเละที่
สาธารณะ หรือใช้ในการดูเเลเเละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม   

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธพ์ืช วัสดุเพาะช า ใบมีด เชือก สารเคมี
ป้องกันเเละก าจัดศัตรพืช ฯลฯ ที่ใช้ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน เเละที่
สาธารณะ หรือใช้ในการดูเเลเเละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน รวม 60,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 60,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี เเบบเกียร์อัตโนมัติ ประกอบรถพ่วงข้างเเบบมี
หลังคา 

จ านวน 60,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถจกัรยานยนต ์จ านวน 1 คัน  ขนาดเครื่องยนต์ 110 ซีซี เเบบเกียร์
อัตโนมัติต่อเติมประกอบรถพ่วงข้าง มีหลังคา ตามเเบบของ อบต.ทรงคนอง ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานเคหะ
และชุมชน โครงการที่ 8         

      

 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,437,200 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 2,437,200 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 2,037,200 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,987,200 บาท 

      

   - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยะ เป็นรายเดือนตามปริมาณขยะที่จัดเกบ็ได้ในเเต่ละเดือน
หรือค่าจ้างเหมาบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานก าจัดขยะ ตามโครงการจ้างเหมาบรกิารก าจัด
ขยะ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 แผนงานเคหะ
เเละชุมชน โครงการที่ 3       

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท 

      

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการ/กิจกรรมลด คัดเเยกขยะมูลฝอย ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ค่าตอบเเทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งเเละ
เครื่องดื่ม เเละค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ ส าหรับจัดโครงการ ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 แผนงานเคหะเเละชุมชน โครงการ
ที่ 5        

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 400,000 บำท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 350,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดิ
เซล น้ ามันเครื่อง จารบ ีฯลฯ ส าหรับรถบรรทุกขยะ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย หรืองาน
ดูแลรักษาความสะอาดขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ หรือภาชนะ รองรับขยะ ส าหรับใช้ในเขตพื้นที่ต าบลทรง

คนอง  
      

 
งำนบ ำบัดน้ ำเสีย รวม 610,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 320,000 บำท 



   
ค่ำใช้สอย รวม 310,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

   - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก าจดัวัชพืชในเเม่น้ า คู คลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่
ต าบลทรงคนอง ตามสภาพของความหนาเเน่น วัชพืชเเละความจ าเป็น เพื่อให้เกิดการ
ระบายน้ าที่ดี เเละป้องกันน้ าเน่าเสียของเเม่น้ า คู คลอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)(ผ.01)  ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 5 แผนงานเคหะเเละชุมชน โครงการ
ที่  1        

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการอบรมการดูแลรักษาและปอ้งกนัเน่าน้ าเสียและบ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ า จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันเน่าน้ าเสียและ
บ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ า ส าหรับจ่ายเปน็ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ์สื่อเอกสารให้
ความรู ้ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ ส า ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 5 แผนงานเคหะเเละชุมชน โครงการที่  6        
 
 
 
 

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 10,000 บำท 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ้ือจุลินทรียบ์ าบัดน้ าเสียชนิดน้ า หรืออีเอ็มบอล ฯลฯ ส าหรับเเก้ใข

ปัญหาน้ าเน่าเสียในพื้นที่ต าบลทรงคนอง 
      

  
งบลงทุน รวม 290,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 290,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
โครงการติดตั้งเครื่องกังหันเติมอากาศในเเหล่งน้ า จ านวน 290,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นซ้ือกังหันน้ าพรอ้มติดต้ัง จ านวน 10 เครื่อง  เป็นกังหันน้ าแบบเติม
อากาศ  4 ใบพัด ใบพัดท าจากสเเตนเลส เกรด 304 มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 เเอมป์ พร้อม
ค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานมิเตอร์ที่กฟภ.ก าหนด   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564)(ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะเเละชุมชน โครงการที่  7    
      

      

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชน 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแขง็ชุมชน รวม 380,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 380,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 380,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
        ค่าจัดท าเเผ่นพับ เอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ ์เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ฯลฯ  ตามโครงการส่งเสริม
ความรูด้้านข้อมูลขา่วสาร เเก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารของ
อบต.ทรงคนองได้อย่างทั่วถึง 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการโครงการฯ  ส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ อาศัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานงาน
ต่าง ๆ ของ อปท. ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 10        
        

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ จ านวน 5,000 บาท 

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุในต าบล       



ทรงคนอง ส าหรับเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุที่จ าเป็น ค่าน้ าดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้าย
โครงการ และป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง (กรณีเดินทางไปร่วม
กิจกรรม) อาศัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พ.ค. 2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานต่าง ๆ ของ อปท.  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 7        
         

    
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560  ส าหรับเป็น จัดตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุที่จ าเป็น เช่นของรางวัล ค่าน าดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และป้าย
ประชาสัมพันธ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ อาศัยตามหนงสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานงาน
ต่าง ๆ ของ อปท.  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 8        
          
         
 

      

    
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน จ านวน 80,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดอบรม/กิจกรรมพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน  ส าหรับเป็นค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น ฯลฯ อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 5        
             

      

    
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้กับคนพกิารในต าบล
ทรงคนอง ค่าป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง (กรณีเดินทางไปร่วม
กิจกรรม) อาศัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พ.ค. 2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานต่าง ๆ ของ อปท.  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 3       

      

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวน จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนของ
ต าบลทรงคนอง จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส าหรับจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องฯลฯ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01)) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 6        
        

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดอบรม/กิจกรรมได้แก่ 
1.กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2.กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ วิสาหกจิชุมชน 
      ส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ อาศัยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)(ผ.01)ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 2 
       

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในต าบลทรงคนอง จ านวน 20,000 บาท 



      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชพีให้กับประชาชนในพืน้ที่  ส าหรับ
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ อาศัยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 1       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทอ้งถิ่นและระดมความ
คิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บา้น จ านวน 6  หมู่บ้านและระดบัต าบลเพื่อน าไปสู่
การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลฯ ส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เร่ือง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนฯสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัดแบบบูรณาการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง การจัดท าและประสานแผนพัฒนาฯ อาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที่ 12        

      

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 209,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 209,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 209,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกจิกรรม/งานพิธีการต่างๆ ในวันส าคัญ เช่น พิธีถวายพระ
พรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564)(ผ.01)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการที่ 1 

      

    
โครงการท าบุญกลางบา้น (ลอยเรือส าเภา) จ านวน 4,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้าน ส าหรับจา่ยเป็นค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนรว่มกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุจ าเป็นที่ใช้ใน
การจัดงานพธิ ีฯ เช่น ดอกไม ้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที ่3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการที่ 5 

      

    
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจ าป ี2560  ส าหรับจ่ายเปน็ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วม
กิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างเหมาเวที ค่าเช่าชุดในการแสดงในงาน ค่าอาหาร
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ค่าวัสดุจัดท า
กระทง และวัสดอุื่นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.01)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการที่ 2 

      



             

    
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุประจ าป ี2560 ส าหรับจ่ายเปน็ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วม
กิจกรรม ค่าอาหารเจ้าหน้าทีแ่ละคณะกรรมการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุจ าเป็นที่ใช้
ในการจัดงานพิธ ีฯ เช่น ดอกไม้  น้ าหอม ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ
ที่ 4 
        
     

      

    
โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา จ านวน 5,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจ าป ี2560   ส าหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพนัธ์เชิญชวน
ร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่งต้นเทียนและรถขบวนแห่ต้นเทยีน   และวัสดุอื่นในการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ ี(2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการ
ที่ 3 

      

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน รวม 5,810,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 450,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 300,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ ส าหรับงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งาน
ก่อสร้าง ฯลฯ ของกองช่าง 
        
       

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดหรือใช้งาน
ไม่ได้   เช่น ค่าจ้างซ่อมแซมถนน  สะพาน ท่อระบายน า อาคารที่ช ารุด ฯลฯ กรณีเป็นการ
จ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือการจ้างเหมาแรงงานเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเอง  
 
  

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 150,000 บำท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อลูกรัง ทราย  หนิคลุก ยางมะตอยส าเร็จรูป ตะป ูสี ฯลฯ  ส าหรับ
งานซ่อมแซมถนน   อาคาร ฯลฯ  ของกองช่าง 
        
    

      

  
งบลงทุน รวม 5,360,000 บำท 

   
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 5,360,000 บำท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างสะพานขา้มคลองหลอด ม.6 จ านวน 485,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากอ่สร้างสะพานข้ามคลองหลอด หมู่ 6 ช่วงพาดสะพาน
ยาว 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร พร้อมทางเท้าและราวสะพาน ข้าง
ละ 0.50 เมตร บริเวณคลองหลอด ทางไปบ้านนายส าเนา บุญช่วย   รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  โครงการที่  9           

      



    
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดินพังทลายริมคลองคราม ม.6 จ านวน 972,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจา้งเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันดินพังทลายริมคลอง
คราม หมู ่6 ผนังเขื่อนสูง 2.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตรพร้อมคานสเตย์ ช่วงเว้น
ช่วง ทางด้านทิศออกของคลองคราม โดยเร่ิมจากสะพาน 3 ไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   โครงการที่ 10             

      

    
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 หมู่ 3 จ านวน 498,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากอ่สร้างถนน คสล. ซอยทรงคนอง 7 หมู่ 3 ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร คอนกรีตหนา0.15 เมตร ระยะทางยาว 130.42 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 521.68 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากถนน คสล.เดิมไปสิ้นสุดที่ถนนซอยทรง
คนอง 6/1 รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการที่ 3              
 
 
 
 
 

      

    
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ 2 จ านวน 331,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ 2 ผิว
จราจรกวา้ง 4 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 110เมตร หรือพืน้ที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 439.87 ตารางเมตร โดยเร่ิมจากถนน คสล.เดิมไปสิ้นสุดที่
ระยะทาง 110 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนองปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโครงการที่ 2 

      

    
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมตู้คอนโทรล และหลังคาคลุมเครื่องมอเตอร์เครื่องสูบน้ า ประตูน้ า
คลองบ้านเหนือหมู่ 4 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดต้ังหลังคาคลุมเครื่องมอเตอร์เครื่องสูบน้ า และติดต้ังหลังคา
คลุมตู้คอนโทรล ประตูน้ าคลองบ้านเหนือ หมู่ 4  รายละเอียดตามประมาณการของอบต.
ทรงคนองปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 4              

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่่ 6 จ านวน 834,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู ่6 โดยท าการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร โดยเร่ิมจากบา้นนางสายใจ อังคณากุล ถึง
บริเวณบ้านนายสมชาย  แก้วแจ้ง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรง
คนอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการที่ 8         

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในต าบลต าบลทรงคนอง หมู่ 1-6 จ านวน 300,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนภายในต าบลทรงคนอง หมู่ 1-6 ที่
ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  รายละเอยีดตามประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการ
ที่ 18                    

      

    
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนราษฎร์พัฒนาตอน 1 (ซอยทรงคนอง2) หมู่ 1 จ านวน 1,178,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนนราษฎร์พัฒนาตอน 1 (ซอยทรง
คนอง 2) หมู่ 1 โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวจราจร คสล.
เดิม  แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง 6.80 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร ช่วง
ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 468 เมตร  ช่วงที่ 3 มีพื้นที่ 184 ตร.ม.  และช่วง
ที่ 4 หน้าโรงแรมรีซอเทล  กว้าง 16.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร  พร้อมงานตีเส้น
จราจร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  แผนงาน

      



อุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการที่ 1              

    
โครงการซ่อมผิวจราจรถนนหมู ่5 จ านวน 49,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรถนน หมู่ 5 โดยปูผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอยต่อ
ระหว่างปากซอยทรงคนอง 11/1 ซอยทรงคนอง 12 และซอยทรง
คนอง 13/1 จ านวน 3 ซอย พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 128.56 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  โครงการที่ 5              

      

    
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชารว่มใจ (อยู่เย็นเจริญ-ศรีล้ิมตี๋) หมู่ 5 จ านวน 332,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ (อยู่เย็น
เจริญ-ศรีล้ิมตี๋) หมู่ 5   ผิวจราจรกว้าง  7 เมตร ยาว135.8 เมตร และช่วงรอยตอ่มีพื้นที่ผิว
จราจร 77 ตร.ม.หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,027.60 ตร.มเชื่อมสะพาน
ทรงคนองรัฐประชาสามัคคี  พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับ
ที่ 1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการที่ 7 
 
 
 
 

      

    
โครงการซ่อมสร้างทางระบายน้ าซอยทรงคนอง 12  หมู่ 5 จ านวน 80,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างทางระบายน้ าซอยทรงคนอง 12   
หมู่ 5   โดยฝังท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.30 เมตร  ระยะทางยาว
รวม 38 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 4 บ่อ รายละเอยีดตามแบบและ
ประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-
2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  โครงการที่ 6 

      

    
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซอยทรงคนอง 4 บริเวณเชื่อมต่อสะพานทรง
คนองรัฐประชาสามัคคี หมู่ 2 

จ านวน 293,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทรงคนอง 4 บริเวณ
เช่ือมต่อสะพานทรงคนองรัฐประชาสามคัคี หมู่ 2  โดยท าการซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง 6-
7.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว  139 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 901.20 ตารางเมตร พรอ้มงานตีเส้นจราจร  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของอบต.ทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.05) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการที่ 3  

      

แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 20,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 20,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 20,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ       

    
โครงการอบรมส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรในการท าเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ  ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอปุกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการจัดโครงการ ฯ  อาศัยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(2561-
2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  แผนงานการเกษตร  โครงการที่ 1 

      

แผนงำนกำรพำณชิย ์

 
งำนกิจกำรประปำ รวม 5,388,000 บำท 

  
งบด ำเนินงำน รวม 2,615,000 บำท 

   
ค่ำใช้สอย รวม 115,000 บำท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 115,000 บาท 



      

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ดังนี้  
         (1) ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อเมนประปาและหอถังประปาบาดาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนอง หมู่ 1-6  ตั้งไว้ 60,000  บาท 
         (2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในงานกจิการประปาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตั้งไว้  55,000  บาท        
      

      

   
ค่ำวัสด ุ รวม 850,000 บำท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานประปา  เช่น ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา  ฯลฯ 
        
    

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 650,000 บาท 

      

    - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า สารกรองส าหรับถังกรองน้ าประปาและถัง
กรองน้ าดื่ม ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่จ าเป็นที่ไม่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นๆ  
        

      

   
ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 1,650,000 บำท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,650,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของหอถังประปาบาดาล อาคารบังคับน้ า (ประตูระบายน้ า) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
        
     

      

  
งบลงทุน รวม 2,773,000 บำท 

   
ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บำท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 190,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าใต้ดิน(ซัมเมอร์ส)จ านวน 2 เครื่อง เป็นเครื่อง
ขนาด 7.5  แรงม้า ฯลฯ ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อใช้ส าหรับการเปลีย่นกรณีเครื่องที่ใช้
งานอยู่ไม่ท างานหรือช ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี  (2561 - 2564)  (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการพานิชย ์  โครงการที่ 4        
                     

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิเช่น เช่นเครืองสูบน้ าใต้ดิน ฯลฯ           
        

      

   
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 2,573,000 บำท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที ่3 เร่ิมจากบา้นนายณัสนนท ์  สกุลเจิญพร แยกไปบา้น
นางสุนา  สร้อยเซียนและโรงน้ าดื่มส้มโอหวาน 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เร่ิมจากบ้านนายณัสนนท์   สกุล
เจิญพร แยกไปบ้านนางสุนา  สร้อยเซียนและโรงน้ าดื่มส้มโอหวาน โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 63 มิลลิเมตร ยาว 122 เมตร และ
ท่อ ท่อ PVC 1/2" 1 ท่อน ท่อ PVC 3/4" 1 ท่อน ต่อเข้าบ้านเรือนพรอ้มอุปกรณ์ประกอบ
ร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 แผนงาน
การพานิชย ์โครงการที่ 4 

      

    
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที ่3 เร่ิมจากปลายท่อเมนเก่า ซอยทรงคนอง 6/1 ถึงซอย
ทรงคนอง 7 

จ านวน 432,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เร่ิมจากปลายทอ่เมนเก่า ซอยทรง
คนอง 6/1 ถึงซอยทรงคนอง 7   โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 800 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด 63 มิลลิเม
ตร  ยาว 100 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 32 มิลลิเมตร  ยาว 50 เมตร และ PE 100

      



 PN 10 ขนาด 25 มิลลิเมตร  ยาว 100 เมตร ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)(ผ.01)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 แผนงาน
การพานิชย ์โครงการที่ 3 

    
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที ่4 เร่ิมจากหอถัง(ข้างโรงจอดรถ อบต.ทรงคนอง)ถึง
สะพานคลองบ้านเหนือ 

จ านวน 154,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 เร่ิมจากหอถัง(ข้างโรงจอด
รถ อบต.ทรงคนอง)ถึงสะพานคลองบ้านเหนือ โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 340 เมตร ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนองปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)  (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 6 

      

    
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 เร่ิมจากสวนนายชูชาต ิ อิ้วชาวนา  ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 
7-วัดทรงคนอง 

จ านวน 48,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 4   เร่ิมจากสวนนายชชูาติ อิ้ว
ชาวนา ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 7- วัดทรงคนอง โดยใช้
ท่อ PE 100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร  ต่อเข้าบ้านเรีอนพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 แผนงานการ
พานิชย ์โครงการที่ 11 

      

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 2  เร่ิมจากสวนนายอุดม  ปู่อิ่มผ่านหอถังประปาต้นสะเดา
ถึงถนนบรมราชชนนี 

จ านวน 498,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลีย่นท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 เร่ิมจากสวนนายอุดม  ปู่อิ่มผ่านหอ
ถังประปาต้นสะเดาถึงถนนบรมราชชนนี โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 110 มิลลิเมตร ยาว 18 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเม
ตร ยาว 970 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 32 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร
, PE 100 PN 10 ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอปุกรณ์
ประกอบร่วม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที ่2 

      

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เร่ิมจากประตูระบายน้ าคลองยาว ถึงบ้านนายจ ารัส เทิด
ไทย 

จ านวน 142,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทอ่เมนประปาหมู่ที่ 3 เร่ิมจากประตูระบายน้ าคลองยาว ถึง
บ้านนายจ ารัส เทิดไทยโดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 150 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด 63 มิลลิเม
ตร ยาว 200 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 32 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ต่อเข้า
บ้านเรือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบรว่ม  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรง
คนองปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)(ผ.
01)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 5 

      

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เร่ิมจากทางเข้าบา้นนายรัตน์  อ่อนนาคคล้ า ตรงข้ามหอ
ถังประปาหมู่ 5 ผ่านบ้านนางสุดา  ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์  อ่อนนาคคล้ า 

จ านวน 211,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทอ่เมนประปาหมู่ที่ 5 เร่ิมจากทางเข้าบ้านนายรัตน์  อ่อน
นาคคล้ า ตรงข้ามหอถังประปาหมู ่5 ผ่านบ้านนางสุดา  ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์  อ่อน
นาคคล้ าโดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 386 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด 63 มิลลิเม
ตร ยาว 120 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 32 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร
, PE 100 PN 10 ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอปุกรณ์
ประกอบร่วมรายละเอยีดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 8 

      

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เร่ิมจากล ากระโดงสาธารณะผ่านบ้านนายบุญตา คิม
ประเสริฐ ถึงบ้านนายประหยัด  งามสง่า 

จ านวน 516,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลีย่นท่อเมนประปาหมู่ที ่5 เร่ิมจากล ากระโดงสาธารณะผ่าน
บ้านนายบุญตา คิมประเสริฐ ถึงบ้านนายประหยัด  งามสง่า โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 900 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด 63 มิลลิเม
ตร ยาว 250 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร  ต่อเข้า

      



บ้านเรือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบรว่ม รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรง
คนอง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.
01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 7 

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 เร่ิมจากท่อเมนเดิมบริเวณทางเข้าบ้านนางมณี โพร้งเกร็ด
ไปสิ้นสุดที่สะพาน 1 

จ านวน 135,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทอ่เมนประปาหมู่ที่ 6 เร่ิมจากท่อเมนเดิมบริเวณทางเข้า
บ้านนางมณ ีโพร้งเกร็ดไปสิ้นสุดที่สะพาน 1 โดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 270 เมตร  ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนอง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 

      

    
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที1่ เร่ิมจากบา้นนายมานพ   อมรวุฒิโรจน ์ถึงบ้านนายสุชาต ิ 
เหมือนวงศ์ธรรม 

จ านวน 397,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทอ่เมนประปาหมู่ที่1 เร่ิมจากบา้นนายมานพ  อมรวุฒิโรจน์
ถึงบ้านนายสุชาติ  เหมือนวงศ์ธรรมโดยใช้
ท่อ PE100 PN 10 ขนาด 90 มิลลิเมตร ยาว 700 เมตร , PE 100 PN 10 ขนาด  63 มิลลิเ
มตร ยาว 200 เมตร และ PE 100 PN 10 ขนาด 32 มิ่ลลิเมตร ยาว 50 เมตร
, PE 100 PN 10 ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ต่อเข้าบ้านเรือนพร้อมอปุกรณ์
ประกอบร่วม  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคนองปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)(ผ.01)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 1 แผนงานการพานิชย ์โครงการที่ 1 

      

แผนงำนงบกลำง 

 
งบกลำง รวม 8,189,858 บำท 

  
งบกลำง รวม 8,189,858 บำท 

   
งบกลำง รวม 8,189,858 บำท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 150,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   พ.ศ. 2553 ตั้งจ่ายเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน  
        
       

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 6,500,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยังชีพของต าบลทรง
คนอง ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ โดยตั้งจ่ายตาม เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน   ปรากฏในแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2  แผนงานงบกลาง  โครงการที่ 2    
      

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,056,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยจ่ายให้กับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ ในอัตรา 800 บาท ต่อเดอืนต่อ
คน เป็นระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเบีย้ความพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการจา่ยเงินเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

      



ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  แผนงานงบกลาง  โครงการที่ 3    
      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 6,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์โดยจา่ยใหก้ับผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิ์ได้รับ
ตามหลักเกณฑ ์ในอัตรา 500 บาท ต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน  ตั้งจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) (ผ.01)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที ่2  แผนงานงบกลาง  โครงการที ่1     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น เหตุสาธารณะภัย อุทกภยั วาตภัย อัคคีภัย และ
อื่น ๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยวธิกีาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะ
ก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม และตามหนงัสือด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว.667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2554, หนังสือ มท 0808.2/ว
3456 ลว 19 มิ.ย. 2558 และหนังสือ มท 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 2559         
      

      

   
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง  ตั้งไว้  60,000 บาท  โดยสมทบคิดเป็นเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการ
จัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยเงินสมทบขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิโดยตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่ายตามหนังสือดว่นมาก
ที่ มท 0808.2/ว.2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2555 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่4  แผนงานงบกลาง  โครงการ
ที่ 1        
       

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 317,858 บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทัว่ไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุน) ตามพระราชบัญญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  มาตรา 6  และ หนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว. 1796 ลง
วันที่ 18  มิถุนายน 2553 ซ่ึงประมาณการรายรับทั่วไป  (ไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน ) ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 31,785,880 บาท  (31,785,880 x 1%  =  317,85
8  บาท)        
  
  

      



                          

         

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ย 

                                      

แผนงำนงบกลำง 
แผนงำนกำร

พำณิชย ์
แผนงำน

กำรเกษตร 

แผนงำน
อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน 

แผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป 

รวม 

          
แผนงำน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย       
          
              

งบกลำง งบกลำง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000                     60,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000                     6,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000                     150,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,500,000                     6,500,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

317,858                     317,858 

ส ารองจ่าย 100,000                     100,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,056,000                     1,056,000 

งบบุคลำกร 

เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                    45,600 45,600 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                    1,251,240 1,251,240 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                    90,720 90,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     532,080 532,080 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                    45,600 45,600 

เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             596,293 1,095,240 108,000   1,610,000 3,409,533 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                     138,000 138,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง             72,900 110,400 12,000   189,396 384,696 

เงินเดือนพนักงาน             950,940 1,224,360 488,040   4,733,708 7,397,048 

ค่าจ้างลูกจา้งประจ า             385,440       243,360 628,800 

เงินประจ าต าแหน่ง             60,000 42,000     210,000 312,000 

งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             30,000 25,000     15,000 70,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

            140,000 150,000   10,000 420,000 720,000 



ส่วนท้องถ่ิน 

ค่าเช่าบ้าน               28,800     380,400 409,200 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

              50,000     15,000 65,000 

ค่ำใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   115,000   50,000   100,000 2,387,200 70,000     89,000 2,811,200 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

              5,000     20,000 25,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                        

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                     230,000 230,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

              20,000     22,500 42,500 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและลงทะเบียนอบรม
สัมมนา 

            30,000         30,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

                    20,000 20,000 

โครงการ อบต. เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน 

          5,000           5,000 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

              20,000       20,000 

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

              20,000       20,000 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ 

        100,000             100,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ           5,000           5,000 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ           20,000           20,000 

โครงการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน 

                3,000     3,000 

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน 

          80,000           80,000 

โครงการจุดร่วมบริการประชาชน
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่
และสงกรานต์ 

                  60,000   60,000 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน 

                  50,000   50,000 

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย                   30,000   30,000 

โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิง                   10,000   10,000 



พร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง 

โครงการท าบุญกลางบ้าน (ลอย
เรือส าเภา) 

        4,000             4,000 

โครงการบริหารงานการศึกษา 
เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 

                2,000     2,000 

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารศูนย์ฯด้านการศึกษา 

                5,000     5,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
และเกาะกลางถนนต าบลทรง
คนอง 

            50,000         50,000 

โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ 

                5,000     5,000 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

              250,000       250,000 

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และอาสากูภ้ัย(OTOS)ของอบต.
ทรงคนอง 

                  50,000   50,000 

โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะ
มูลฝอย 

            50,000         50,000 

โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี                     1,000 1,000 

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

          10,000           10,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวน 

          10,000           10,000 

โครงการส่งเสริมทันตกรรม                 3,000     3,000 

โครงการส่งเสริมและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 

                10,000     10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

          100,000           100,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
ภายในต าบลทรงคนอง 

          20,000           20,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

                422,400     422,400 

โครงการสานสัมพันธ์หนูรักพ่อ                 3,500     3,500 



โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน                 3,500     3,500 

โครงการสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง 

        50,000             50,000 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

        50,000             50,000 

โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา         5,000             5,000 

โครงการอบรมการดูแลรักษาและ
ป้องกันเน่าน้ าเสียและบ าบัดน้ า
เสียในแหล่งน้ า 

            10,000         10,000 

โครงการอบรมส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัย 

    20,000                 20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายา
เสพติด 

              20,000       20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

          30,000           30,000 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ในท้ัง 4 ด้าน 

                10,000     10,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       250,000     30,000 200,000 20,000 10,000 51,245 561,245 

ค่ำวัสด ุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย               20,000       20,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             30,000 100,000     20,000 150,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์             10,000 20,000     40,000 70,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ             150,000       5,000 155,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น             390,000 30,000   10,000 150,000 580,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง                   10,000   10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว               5,000 5,000   20,000 30,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 553,280     553,280 

วัสดุการเกษตร             25,000         25,000 

วัสดุก่อสร้าง   200,000   150,000               350,000 

วัสดุส านักงาน             15,000 10,000     245,000 270,000 

วัสดุอื่น   650,000         60,000   50,000     760,000 

ค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

                    60,000 60,000 

ค่าไฟฟ้า   1,650,000                 160,000 1,810,000 



ค่าบริการไปรษณีย ์                     25,000 25,000 

ค่าบริการโทรศัพท์                     20,000 20,000 

งบลงทุน 

ค่ำครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                         

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว - ด า) ขนาดความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาที 

                    120,000 120,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด                     22,000 22,000 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
จ านวน 1 เครื่อง 

                    39,000 39,000 

เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า  
จ านวน 1  เครื่อง 

                    5,800 5,800 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         

โครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ภายในต าบลทรงคนอง หมู่ 2 

                  210,000   210,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

  10,000           100,000     50,000 160,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                         

เครื่องสูบน้ าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) 
ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 2 
เครื่อง 

  190,000                   190,000 

โครงการติดต้ังเครื่องกังหันเติม
อากาศในเเหล่งน้ า 

            290,000         290,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซ ีเเบบเกียร์
อัตโนมัติ ประกอบรถพ่วงข้าง
เเบบมีหลังคา 

            60,000         60,000 

โครงการติดต้ังกระจกโค้ง                   15,400   15,400 

ค่ำท่ีดนิและ
สิ่งก่อสร้ำง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         

โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองหลอด ม.6 

      485,000               485,000 

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่ท่ี 3 เริ่มจากบ้านนายณัสนนท์   
สกุลเจิญพร แยกไปบ้านนางสุนา  
สร้อยเซียนและโรงน้ าด่ืมส้มโอ
หวาน 

  40,000                   40,000 

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา   432,000                   432,000 



หมู่ท่ี 3 เริ่มจากปลายท่อเมนเก่า 
ซอยทรงคนอง 6/1 ถึงซอยทรง
คนอง 7 
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่ท่ี 4 เริ่มจากหอถัง(ข้างโรง
จอดรถ อบต.ทรงคนอง)ถึง
สะพานคลองบ้านเหนือ 

  154,000                   154,000 

โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 
เริ่มจากสวนนายชูชาติ  อิ้วชาวนา  
ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 7-วัด
ทรงคนอง 

  48,000                   48,000 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเข่ือน 
คสล.ป้องกันดินพังทลายริมคลอง
คราม ม.6 

      972,000               972,000 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทรงคนอง 7 หมู่ 3 

      498,000               498,000 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็ก
กอ) หมู่ 2 

      331,000               331,000 

โครงการติดต้ังหลังคาคลุมตู้
คอนโทรล และหลังคาคลุมเครื่อง
มอเตอร์เครื่องสูบน้ า ประตูน้ า
คลองบ้านเหนือหมู่ 4 

      8,000               8,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี 2  เริ่มจากสวนนายอุดม  ปู่อิ่ม
ผ่านหอถังประปาต้นสะเดาถึง
ถนนบรมราชชนนี 

  498,000                   498,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี 3 เริ่มจากประตูระบายน้ า
คลองยาว ถึงบ้านนายจ ารัส เทิด
ไทย 

  142,000                   142,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี 5 เริ่มจากทางเข้าบ้านนายรัตน์  
อ่อนนาคคล้ า ตรงข้ามหอถัง
ประปาหมู่ 5 ผ่านบ้านนางสุดา  
ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์  
อ่อนนาคคล้ า 

  211,000                   211,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี 5 เริ่มจากล ากระโดงสาธารณะ
ผ่านบ้านนายบุญตา คิมประเสริฐ 
ถึงบ้านนายประหยัด  งามสง่า 

  516,000                   516,000 

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี 6 เริ่มจากท่อเมนเดิมบริเวณ

  135,000                   135,000 



ทางเข้าบ้านนางมณี โพร้งเกร็ดไป
สิ้นสุดท่ีสะพาน 1 
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่
ท่ี1 เริ่มจากบ้านนายมานพ   อมร
วุฒิโรจน์ถึงบ้านนายสุชาติ  
เหมือนวงศ์ธรรม 

  397,000                   397,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

                        

โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่่ 6 

      834,000               834,000 

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในต าบลต าบลทรงคนอง หมู่ 
1-6 

      300,000               300,000 

โครงการซ่อมผิวจราจรถนน
ราษฎร์พัฒนาตอน 1 (ซอยทรง
คนอง2) หมู่ 1 

      1,178,000               1,178,000 

โครงการซ่อมผิวจราจรถนนหมู่ 5       49,000               49,000 

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนประชาร่วมใจ 
(อยู่เย็นเจริญ-ศรีลิ้มต๋ี) หมู่ 5 

      332,000               332,000 

โครงการซ่อมสร้างทางระบายน้ า
ซอยทรงคนอง 12  หมู่ 5 

      80,000               80,000 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทรงคนอง 
4 บริเวณเช่ือมต่อสะพานทรง
คนองรัฐประชาสามัคคี หมู่ 2 

      293,000               293,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน รำยจำ่ยอ่ืน รายจ่ายอื่น                     20,000 20,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                    19,000 19,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ             30,000   983,000     1,013,000 

รวม 8,189,858 5,388,000 20,000 5,810,000 209,000 380,000 5,852,773 3,615,800 2,686,720 465,400 11,374,649 43,992,200 

 
 



 


