ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เขต/อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
-----------------------------------------------------------------

189 หมู่ที่ 5 ซอยทรงคนอง 10 ถนน- แขวง/ตาบล ทรงคนอง
เขต/อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

พื้นที่

10.02 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

6,638 คน

ชาย

3,162 คน

หญิง

3,476 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 59,122,492.80 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 22,904,871.87 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 18,140,472.84 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม
0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 10 โครงการ รวม 1,065,104.91
บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 45,981,154.82 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จานวน

6,877,502.41 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

1,462,905.98 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

387,340.16 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จานวน

1,690,696.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

2,004.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

22,176,083.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

13,384,623.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 26,500.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 29,946,835.59 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

8,189,804.00 บาท

งบบุคลากร

จานวน

10,217,669.20 บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

7,031,336.28 บาท

งบลงทุน

จานวน

2,955,668.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

1,552,358.11 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 26,500.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 2,863,609.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
รายรับจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

6,744,337.50

6,380,000.00

6,500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต

1,726,101.24

1,489,500.00

1,490,000.00

542,985.55

700,000.00

700,000.00

2,313,180.00

2,160,000.00

2,160,000.00

193,860.00

35,000.00

35,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

11,520,464.29

10,794,500.00

10,915,000.00

23,679,102.09

23,114,000.00

27,181,500.00

23,679,102.09

23,114,000.00

27,181,500.00

12,497,278.00

14,700,000.00

16,712,265.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,497,278.00

14,700,000.00

16,712,265.00

รวม

47,696,844.38

48,608,500.00

54,808,765.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

8,644,494.00

11,121,945.00

12,556,865.00

งบบุคลากร

11,454,382.83

15,565,180.00

15,331,680.00

งบดาเนินงาน

9,254,038.36

13,085,650.00

16,151,020.00

งบลงทุน

3,405,280.60

7,572,900.00

9,460,200.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

20,000.00

งบเงินอุดหนุน

1,032,170.00

1,197,000.00

1,213,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

33,790,365.79

48,562,675.00

54,732,765.00

รวม

33,790,365.79

48,562,675.00

54,732,765.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม

ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,120,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,058,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,821,320

แผนงานสาธารณสุข

4,136,640

แผนงานเคหะและชุมชน

7,002,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

215,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5,221,000

แผนงานการเกษตร

35,000

แผนงานการพาณิชย์

6,050,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,556,865
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,732,765

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

7,123,520

2,567,240

9,690,760

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

1,874,520

0

1,874,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

5,249,000

2,567,240

7,816,240

3,280,000

1,382,000

4,662,000

900,000

341,000

1,241,000

1,250,000

881,000

2,131,000

ค่าวัสดุ

695,000

155,000

850,000

ค่าสาธารณูปโภค

435,000

5,000

440,000

523,900

202,300

726,200

ค่าครุภัณฑ์

331,900

202,300

534,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

192,000

0

192,000

20,000

0

20,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

20,000

0

20,000

งบเงินอุดหนุน

22,000

0

22,000

เงินอุดหนุน

22,000

0

22,000

10,969,420

4,151,540

15,120,960

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบ
งบดาเนินงาน

รวม

0

490,000

490,000

ค่าตอบแทน

0

10,000

10,000

ค่าใช้สอย

0

230,000

230,000

ค่าวัสดุ

0

250,000

250,000

105,000

463,000

568,000

105,000

463,000

568,000

105,000

953,000

1,058,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

691,300

691,300

691,300

691,300

1,059,020

1,059,020

ค่าใช้สอย

468,220

468,220

ค่าวัสดุ

590,800

590,800

งบเงินอุดหนุน

1,071,000

1,071,000

เงินอุดหนุน

1,071,000

1,071,000

2,821,320

2,821,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบบุคลากร

รวม

2,570,640

0

2,570,640

2,570,640

0

2,570,640

947,800

292,200

1,240,000

ค่าตอบแทน

371,800

0

371,800

ค่าใช้สอย

195,000

234,000

429,000

ค่าวัสดุ

381,000

58,200

439,200

206,000

0

206,000

ค่าครุภัณฑ์

206,000

0

206,000

งบเงินอุดหนุน

0

120,000

120,000

เงินอุดหนุน

0

120,000

120,000

3,724,440

412,200

4,136,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
งานบาบัดน้าเสีย
สิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร

2,378,980

0

0

0

0

2,378,980

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

2,378,980

0

0

0

0

2,378,980

งบดาเนินงาน

1,340,000

200,000

45,000

2,670,000

235,000

4,490,000

ค่าตอบแทน

705,000

0

0

0

0

705,000

ค่าใช้สอย

300,000

0

0

2,270,000

210,000

2,780,000

ค่าวัสดุ

335,000

200,000

45,000

400,000

25,000

1,005,000

100,000

0

34,000

0

0

134,000

100,000

0

34,000

0

0

134,000

3,818,980

200,000

79,000

2,670,000

235,000

7,002,980

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

515,000

515,000

ค่าใช้สอย

515,000

515,000

515,000

515,000

รวม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

215,000

215,000

ค่าใช้สอย

215,000

215,000

215,000

215,000

รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

500,000

0

500,000

ค่าใช้สอย

300,000

0

300,000

ค่าวัสดุ

200,000

0

200,000

0

4,721,000

4,721,000

0

4,721,000

4,721,000

500,000

4,721,000

5,221,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานการเกษตร
งาน งานส่งเสริมการเกษตร

งบ

รวม

งบดาเนินงาน

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

35,000

35,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ
งบดาเนินงาน

งานกิจการประปา

รวม

2,960,000

2,960,000

ค่าใช้สอย

110,000

110,000

ค่าวัสดุ

850,000

850,000

2,000,000

2,000,000

3,090,000

3,090,000

240,000

240,000

2,850,000

2,850,000

6,050,000

6,050,000

ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม

12,556,865

12,556,865

12,556,865

12,556,865

12,556,865

12,556,865

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลเเละองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอสามพราน
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 54,732,765 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 54,732,765 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

15,120,960
1,058,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,821,320

แผนงานสาธารณสุข

4,136,640

แผนงานเคหะและชุมชน

7,002,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

515,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

215,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

5,221,000
35,000

แผนงานการพาณิชย์

6,050,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,556,865
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

54,732,765

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายชินปพัฏฐ์ ประเสริฐมรรค)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายยงยุทธ สวนทอง)
ตาแหน่ง นายอาเภอสามพราน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

0.00
3,476,550.00
76,132.00
1,465,161.00
5,017,843.00

0.00
4,026,981.00
73,179.45
2,108,381.00
6,208,541.45

0.00
4,699,724.00
63,640.50
1,980,973.00
6,744,337.50

0.00 100.00 %
4,500,000.00 -100.00 %
80,000.00 -100.00 %
1,800,000.00 11.11 %
6,380,000.00

4,500,000.00
0.00
0.00
2,000,000.00
6,500,000.00

0.00
18,543.60
1,100,346.00

0.00
14,630.40
981,240.00

0.00
2,327.40
841,715.00

0.00 100.00 %
10,000.00
0.00 %
1,200,000.00
0.00 %

500.00
10,000.00
1,200,000.00

90.00

0.00

0.00

1,000.00

1,390.00
60,249.15
0.00
9,770.00
0.00
151,520.00

1,200.00
42,106.50
1,400.00
278,007.50
0.00
171,960.00

860.00
35,119.90
0.00
634,506.94
230.00
198,300.00

1,000.00
50,000.00
1,000.00
50,000.00
2,000.00
160,000.00

7,176.00

9,980.00

11,402.00

2,896.00

1,360.00

1,140.00

0.00 %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2563

1,000.00

%
%
%
%
%
%

1,000.00
50,000.00
1,000.00
50,000.00
2,000.00
160,000.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

2,500.00

0.00 %

2,500.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

0.00
1,351,980.75

0.00
1,501,884.40

500.00
1,726,101.24

2,000.00
1,489,500.00

0.00 %

2,000.00
1,490,000.00

795,206.87
795,206.87

750,935.76
750,935.76

542,985.55
542,985.55

700,000.00
700,000.00

0.00 %

700,000.00
700,000.00

2,225,619.00
2,225,619.00

2,296,156.00
2,296,156.00

2,313,180.00
2,313,180.00

2,160,000.00
2,160,000.00

0.00 %

2,160,000.00
2,160,000.00

265,500.00
1,460.00
266,960.00

54,500.00
2,336.00
56,836.00

192,500.00
1,360.00
193,860.00

30,000.00
5,000.00
35,000.00

0.00 %
0.00 %

30,000.00
5,000.00
35,000.00

0.00
0.00

1,275.00
1,275.00

0.00
0.00

30,000.00
30,000.00

0.00 %

30,000.00
30,000.00

441,024.26
7,335,978.71
4,129,386.20
396,945.66
1,290,879.23
2,776,691.86
13,292.00

849,345.35
7,751,528.40
4,386,602.66
315,015.84
1,337,701.03
3,223,702.10
13,292.00

740,609.62
8,511,978.78
4,995,270.71
410,222.04
0.00
5,229,400.70
11,291.00

700,000.00
0.00 %
7,500,000.00 20.00 %
4,900,000.00 12.24 %
408,000.00
0.00 %
1,500,000.00 -100.00 %
3,500,000.00 70.50 %
10,000.00
0.00 %

700,000.00
9,000,000.00
5,500,000.00
408,000.00
0.00
5,967,500.00
10,000.00

ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

38,167.20
50,364.31
4,446,987.00
3,060.00
200.00
20,922,976.43

46,479.55
48,183.15
2,943,746.00
1,030.00
0.00
20,916,626.08

39,526.68
47,341.56
3,690,941.00
2,520.00
0.00
23,679,102.09

38,000.00
50,000.00
4,500,000.00
3,000.00
5,000.00
23,114,000.00

0.00
0.00
22.22
0.00
0.00

%
%
%
%
%

38,000.00
50,000.00
5,500,000.00
3,000.00
5,000.00
27,181,500.00

4,522,935.00

12,002,728.36

12,497,278.00

14,700,000.00

13.69 %

16,712,265.00

4,522,935.00
35,103,521.05

12,002,728.36
43,734,983.05

12,497,278.00
47,696,844.38

14,700,000.00
48,608,500.00

16,712,265.00
54,808,765.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อ.สามพราน จ.นครปฐม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,808,765 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

6,500,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

4,500,000 บาท

ภาษีป้าย

จานวน

2,000,000 บาท

รวม

1,490,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จานวน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

1,200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร จานวน
หรือสะสมอาหาร

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

50,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน

1,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

50,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ

จานวน

2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

160,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน จานวน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

10,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

2,500 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

2,000 บาท

รวม

700,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบีย้

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

2,160,000 บาท

จานวน

2,160,000 บาท

รวม

35,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

30,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

5,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

27,181,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

จานวน

700,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

9,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

5,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

408,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จานวน

5,967,500 บาท

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จานวน

10,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

38,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน

5,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
จานวน

จานวน

3,000 บาท

5,000 บาท

ภาษี
จัดสรร
อื่นๆ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

รวม

16,712,265 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

532,080.00

532,080.00

532,080.00

532,080.00

0%

532,080

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0%

45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

0%

45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

75,600.00

90,720.00

15,120.00

86,720.00

4.61 %

90,720

1,251,240.00

1,201,734.18

1,159,788.36

1,251,240.00 -7.25 %

1,160,520

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,950,120.00 1,915,734.18 1,798,188.36 1,961,240.00

1,874,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

2,327,370.00

2,453,760.00

2,330,098.38

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

133,800.00

138,000.00

เงินประจาตาแหน่ง

163,800.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

3,398,390.00

2.99 %

3,500,000

102,000.00

138,425.00 -39.32 %

84,000

168,000.00

145,984.00

168,000.00

0%

168,000

503,329.10

829,880.00

1,176,480.00

1,367,160.00

2.4 %

1,400,000

66,145.40

87,329.24

109,560.00

110,160.00 -11.95 %

97,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 3,194,444.50 3,676,969.24 3,864,122.38 5,182,135.00

5,249,000

รวมงบบุคลากร 5,144,564.50 5,592,703.42 5,662,310.74 7,143,375.00

7,123,520

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

17,000.00

13,000.00

15,250.00

0.00

0.00

1,155.00

225,662.00

201,600.00

4,800.00

420,000.00 16.67 %
10,000.00

490,000

0%

10,000

129,100.00

255,600.00 40.85 %

360,000

4,800.00

32,830.00

120,000.00 -66.67 %

40,000

247,462.00

219,400.00

178,335.00

805,600.00

78,828.92

52,418.61

110,344.35

0.00

0.00

0.00

9,375.00

2,040.00

900,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

0%

0

0.00

85,400.00 40.52 %

120,000

11,125.00

10,125.00

30,000.00 -33.33 %

20,000

0.00

0.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 200,000 บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาบุคคลากรของ เจ้าหน้าที่อบต. เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และหรือบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทรงคนอง เช่น คณะกรรมการพัฒนาอบต. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6

0.00

0%

0

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 โครงการที่ 120
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ของนายกฯ รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

85,656.00

122,828.00

92,012.00

150,000.00

-100 %

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0%

500,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

150,000

221,095.70

0.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

0.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00

-100 %

0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

10,120.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

0.00

0.00

0.00

350,000.00 -14.29 %

300,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

0.00

9,254.84

0.00

0.00

0%

0

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

0.00

0.00

0.00

31,000.00

-100 %

0

39,906.22

59,292.48

128,352.25

180,000.00 -16.67 %

150,000

447,021.84

255,918.93

341,833.60 1,346,400.00

199,926.00

149,454.50

151,234.30

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ค่าวารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,250,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

150,000.00 33.33 %

200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

4,900.00

1,070.00

20,000.00

-25 %

15,000

9,716.00

18,331.00

51,825.00

20,000.00

150 %

50,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

14,168.00

3,210.00

15,745.00

50,000.00

200 %

150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

140,183.30

160,653.00

227,696.10

150,000.00 66.67 %

250,000

0.00

0.00

32,000.00

0.00

0%

0

20,550.00

11,650.00

22,671.00

50,000.00

-40 %

30,000

384,543.30

348,198.50

502,241.40

470,000.00

695,000

118,735.14

168,830.42

283,418.78

335,000.00 -10.45 %

300,000

ค่าบริการโทรศัพท์

12,756.07

11,615.20

10,596.21

20,000.00

0%

20,000

ค่าบริการไปรษณีย์

11,909.00

11,301.00

12,030.00

15,000.00

0%

15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

52,778.62

53,078.42

87,791.36

122,500.00 -18.37 %

100,000

196,178.83

244,825.04

393,836.35

492,500.00

435,000

รวมงบดาเนินงาน 1,275,205.97 1,068,342.47 1,416,246.35 3,114,500.00

3,280,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวมค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 1 ตู้

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0%

0

เครื่องดูดฝุ่น

9,360.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

16,700.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 9 ตัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

36,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

44,200

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จัดเก็บ 3 ชั้น จานวน 1 ตู้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

6,800

จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 4 ตัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

32,000

จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน จานวน 8 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

ชุดโต๊ะหมู่บูชา (1 ชุด)

0.00

0.00

0.00

8,500.00

-100 %

0

โต๊ะ+เก้าอี้สานักงาน (ห้องประชุมใหญ่) โต๊ะประชุม 13 ตัว เก้าอี้ประชุม 25 ตัว

0.00

0.00

0.00

180,000.00

-100 %

0

โต๊ะพับอเนกประสงค์

0.00

0.00

0.00

39,000.00

-100 %

0

โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

0.00

3,900.00

0.00

0.00

0%

0

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

เครื่องปรับอากาศ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดภาพไม่ต่ากว่า 16 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค
มีระบบแฟลซในตัว สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่างสะดวก สามารถโอนข้อมูลจากกล้องไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สานัก
งบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด)

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

0.00

0.00

0.00

58,000.00

-100 %

0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

26,100.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0%

0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

21,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.- บาท

0.00

0.00

3,300.00

0.00

0%

0

เครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึก (InkJet) จานวน 2 เครื่อง จานวนเงิน 14,400.- บาท

0.00

0.00

14,400.00

0.00

0%

0

เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

88,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จานวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ
Smart Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มี
หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) ช

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 7 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,600

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

2,100.00

-100 %

0

32,859.70

32,375.00

14,660.60

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0%

80,000

94,519.70

40,775.00

60,160.60

449,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

192,000

0.00

0.00

0.00

485,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

485,000.00

192,000

รวมงบลงทุน

94,519.70

40,775.00

60,160.60

934,600.00

523,900

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0%

20,000

รวมรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

20,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

331,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ สาหรับประชาชนผู้มาขอรับบริการภายในสานักงาน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเตกแต่ง(ห้องประชุมใหญ่)

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,000.00

19,000.00

22,000.00

0.00

0%

0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

22,000.00

-100 %

0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

รวมเงินอุดหนุน

19,000.00

19,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000

รวมงบเงินอุดหนุน

19,000.00

19,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,533,290.17 6,740,820.89 7,160,717.69 11,234,475.00

10,969,420

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

1,032,409.03

1,098,960.00

1,031,250.97

1,463,150.00

3.73 %

1,517,660

เงินประจาตาแหน่ง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0%

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

227,340.00

238,560.00

250,140.00

266,760.00

4.99 %

280,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

587,600.00

596,436.00

597,903.46

643,120.00

1.92 %

655,500

96,000.00

96,000.00

91,129.46

81,720.00 -11.89 %

72,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,985,349.03 2,071,956.00 2,012,423.89 2,496,750.00

2,567,240

รวมงบบุคลากร 1,985,349.03 2,071,956.00 2,012,423.89 2,496,750.00

2,567,240

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

6,600.00

900.00

0.00

0.00

5,000.00

0%

5,000

102,068.00

106,800.00

89,400.00

126,000.00

0%

126,000

4,400.00

4,800.00

4,800.00

10,000.00

0%

10,000

107,368.00

111,600.00

100,800.00

302,210.00

64,359.30

7,843.10

5,906.40

0.00

0%

0

ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษีต่างๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าจ้างเหมาจัดทา /ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ การคัดลอกที่ดิน และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาจัดทา/ปรับปรุงแปนที่ภาษีฯ การคัดลอกที่ดิน การสารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

800,000

20,640.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

40,528.00

20,400.00

0.00

0%

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

161,210.00 24.06 %

200,000

341,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลังฯ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
อบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ค่าลงทะเบียนอบรม
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-100 %

0

โครงการรับชาระภาษีเคลื่อนที่

0.00

513.60

0.00

0.00

0%

0

โครงการรับชาระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,000

โครงการรับชาระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็น

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

9,400.00

0.00

7,728.00

20,000.00

0%

20,000

94,399.30

48,884.70

34,034.40

91,000.00

83,668.60

93,192.00

74,087.00

100,000.00

0%

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0%

5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0%

0

16,700.00

13,250.00

30,160.00

30,000.00 66.67 %

50,000

100,368.60

108,942.00

104,247.00

135,000.00

3,623.00

0.00

0.00

5,000.00

3,623.00

0.00

0.00

5,000.00

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

881,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ

155,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

0%

5,000
5,000

รวมงบดาเนินงาน

305,758.90

269,426.70

239,081.40

533,210.00

1,382,000

14,200.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,000

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน โทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

1,500.00

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิดทึบ 4 ชั้น (จานวน 3 ตู)้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,500

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชัน้
จานวน 1 ตู้

0.00

0.00

0.00

6,800.00

-100 %

0

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดทึบ จัดเก็บ 4 ชัน้
จานวน 1 ตู้

0.00

0.00

0.00

7,500.00

-100 %

0

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว - ดา) ขนาดความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

0.00

0.00

120,000.00

0.00

0%

0

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0%

0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก สูง 182.5 ซม. กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. (จานวน 2 ตู)้

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

13,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ระดับ 1-2 จานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) (กองคลัง)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 1-2 จานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จานวน 1 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)

จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

8,000

0.00

44,000.00

0.00

0.00

0%

0

26,100.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

66,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

35,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

23,200

จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 ตัว

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานการประมวลผล/ ลงโปรแกรมแผนที่ภาษี จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จานวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ
Smart Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มี
หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) ช

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuoction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

40,300.00

48,500.00

123,000.00

36,800.00

202,300

รวมงบลงทุน

40,300.00

48,500.00

123,000.00

36,800.00

202,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,331,407.93 2,389,882.70 2,374,505.29 3,066,760.00

4,151,540

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,864,698.10 9,130,703.59 9,535,222.98 14,301,235.00

15,120,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0

0.00

0.00

0.00

1,385,400.00

-100 %

0

ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 จานวน 3 จุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 จานวน 2 จุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00 1,385,400.00

105,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00 1,385,400.00

105,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

0.00 1,585,400.00

105,000

0.00

0.00

6,900.00

10,000.00

0.00

0.00

6,900.00

10,000.00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตาบลทรงคนอง
ครุภัณฑ์อื่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

0%

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่
และสงกรานต์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.6
โครงการที่ 60
(2) โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ อปพร. และ OTOS ตั้งไว้ 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก อปพร. หรือการฝึกอบรมทบทวนความรู้ รวมทั้งส่ง อาสาสมัครกู้
ชีพ-กู้ภัย (OTOS) เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ฯลฯ สาหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตัดเครื่องแบบและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 โครงการที่ 61
(3) โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร. พร้อมจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการป้องกัน ตั้งไว้ 50,000
บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกา

22,728.12

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และ
สงกรานต์

13,896.20

10,189.50

1,489.75

60,000.00

0%

60,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0%

50,000

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

0.00

21,565.35

24,352.10

30,000.00

0%

30,000

โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0%

10,000

9,793.55

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0%

30,000

โครงการถนนสีขาว
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

และอาสากู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

0.00

9,523.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0%

50,000

46,417.87

41,277.85

25,841.85

230,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0%

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

0.00

3,525.00

7,980.00

40,000.00

150 %

100,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

3,525.00

7,980.00

90,000.00

250,000

รวมงบดาเนินงาน

46,417.87

44,802.85

40,721.85

330,000.00

490,000

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง

0.00

0.00

14,300.00

0.00

0%

0

จัดซื้อรถน้าดับเพลิงเอนกประสงค์

0.00

2,886,500.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตาบลทรงคนอง หมู่ 3

0.00

493,100.00

0.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดประจาที่ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

28,000

จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จานวน 4 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

48,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

230,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (จานวน 1 เครื่อง)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

387,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00 3,379,600.00

14,300.00

0.00

463,000

รวมงบลงทุน

0.00 3,379,600.00

14,300.00

0.00

463,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

46,417.87 3,424,402.85

55,021.85

330,000.00

953,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

46,417.87 3,424,402.85

55,021.85 1,915,400.00

1,058,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0.00

461,582.00

488,160.00

524,160.00

8.99 %

571,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

36,000.00

90,000.00

108,000.00

0%

108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

0.00

4,000.00

10,000.00

12,000.00

0%

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0.00

501,582.00

588,160.00

644,160.00

691,300

รวมงบบุคลากร

0.00

501,582.00

588,160.00

644,160.00

691,300

(1) โครงการสายใยรักถึงแม่ ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับ เด็ก นักเรียนได้

349,000.00

0.00

0.00

0.00

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
0%

0

แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อมารดา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.1
โครงการที่ 80
(2) โครงการสายใยรักถึงพ่อ ตัง้ ไว้ 3,500 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับ เด็กนักเรียนได้
แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อบิดา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.1
โครงการที่ 81
(3) โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดเตรียมความ
พร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อส่งเสริมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการนโยบายหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตาม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 โครงการที่ 86
(4) โครงการอบรมพัฒน
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0%

5,000

โครงการบริหารงานการศึกษา เพื่อรับรองการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

0.00

0.00

0.00

2,000.00

-100 %

0

โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯด้านการศึกษา

0.00

4,092.75

4,050.00

5,000.00

0%

5,000

โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

0.00

0.00

15,200.00

10,000.00

0%

10,000

โครงการส่งเสริมทันตกรรม

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-100 %

0

โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง

0.00

0.00

6,429.00

10,000.00

0%

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

0.00

415,800.00

422,400.00

386,140.00

-100 %

0

โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0%

10,000

โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน

0.00

0.00

1,363.00

0.00

0%

0

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน

0.00

513.60

9,232.55

10,000.00

0%

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

388,220

0.00

11,050.00

0.00

30,000.00

0%

30,000

349,000.00

431,456.35

458,674.55

473,140.00

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000.00

4,995.00

6,965.00

10,000.00

0%

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

363,354.42

445,807.22

471,416.04

521,210.00

1.84 %

530,800

31,750.00

26,250.00

27,009.70

50,000.00

0%

50,000

รวมค่าวัสดุ

400,104.42

477,052.22

505,390.74

581,210.00

590,800

รวมงบดาเนินงาน

749,104.42

908,508.57

964,065.29 1,054,350.00

1,059,020

0.00

9,000.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

468,220

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชัน้ 40 ช่อง จานวน 2 ตู้

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

0%

0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1,300,000.00

1,333,000.00

983,000.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

1,055,000.00

1.52 %

1,071,000

รวมเงินอุดหนุน 1,300,000.00 1,333,000.00

983,000.00 1,055,000.00

1,071,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,300,000.00 1,333,000.00

983,000.00 1,055,000.00

1,071,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,049,104.42 2,752,090.57 2,535,225.29 2,753,510.00

2,821,320

รวมแผนงานการศึกษา 2,049,104.42 2,752,090.57 2,535,225.29 2,753,510.00

2,821,320

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

210,421.94

223,500.00

237,300.00

1,243,680.00

4.63 %

1,301,280

0.00

0.00

0.00

12,900.00 225.58 %

42,000

1,015,480.00

933,864.50

1,046,186.88

1,091,640.00

0.34 %

1,095,360

103,940.00

100,135.80

127,709.84

132,000.00

0%

132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,329,841.94 1,257,500.30 1,411,196.72 2,480,220.00

2,570,640

รวมงบบุคลากร 1,329,841.94 1,257,500.30 1,411,196.72 2,480,220.00

2,570,640

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00

0.00

54,600.00

204,600.00 28.93 %

263,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,600.00

38,700.00

35,340.00

50,000.00

0%

50,000

0.00

0.00

0.00

28,800.00

25 %

36,000

2,970.00

0.00

0.00

25,000.00

-12 %

22,000

33,570.00

38,700.00

89,940.00

308,400.00

35,228.75

20,193.50

30,624.60

0.00

0%

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

70,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมาบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

0.00

5,000.00

200 %

15,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0%

20,000

51,330.30

192,448.10

407,836.90

100,000.00

0%

100,000

86,559.05

212,641.60

438,461.50

195,000.00

4,234.00

4,886.00

4,464.00

10,000.00

0%

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

0.00

0.00

1,905.00

5,000.00

0%

5,000

ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

371,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

195,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุก่อสร้าง

0.00

3,097.65

927.00

2,000.00

200 %

6,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

32,000.00

76,977.00

52,206.90

100,000.00

150 %

250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

8,220.00

8,550.00

21,604.00

20,000.00

0%

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

0.00

7,500.00

19,490.00

20,000.00

0%

20,000

วัสดุอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

44,454.00

101,010.65

100,596.90

157,000.00

381,000

รวมงบดาเนินงาน

164,583.05

352,352.25

628,998.40

660,400.00

947,800

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

0.00

0.00

0.00

4,500.00 33.33 %

6,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0%

0

จัดซื้อตู้เอกสาร

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0%

0

29,200.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จานวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ
Smart Cache Memory 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 4) มี
หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 5) มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk) ช
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0%

0

83,905.70

0.00

300,000.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100 %

200,000

รวมค่าครุภัณฑ์

113,105.70

23,000.00

300,000.00

116,500.00

206,000

รวมงบลงทุน

113,105.70

23,000.00

300,000.00

116,500.00

206,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,607,530.69 1,632,852.55 2,340,195.12 3,257,120.00

3,724,440

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

48,000.00

0.00

0.00

0%

0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0%

20,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,204.75

0.00

3,167.00

0.00

0%

0

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์)

0.00

3,638.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

0.00

0.00

110,910.60

0.00

0%

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

0.00

6,473.60

0.00

4,100.00 -2.44 %

4,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

0.00

0.00

0.00

250,000.00

-20 %

200,000

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0.00

0.00

0.00

4,800.00

-100 %

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00

0.00

3,482.00

0.00

0%

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

0.00

6,236.60

0.00

0.00

0%

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน

0.00

4,813.60

0.00

0.00

0%

0

15,204.75

69,161.80

117,559.60

298,900.00

31,200.20

20,416.00

34,077.20

54,500.00 -44.95 %

30,000

100,000.00

136,422.50

24,000.00

24,900.00 13.25 %

28,200

รวมค่าวัสดุ

131,200.20

156,838.50

58,077.20

79,400.00

58,200

รวมงบดาเนินงาน

146,404.95

226,000.30

175,636.80

378,300.00

292,200

รวมค่าใช้สอย

234,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ค่าจัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ มีปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง มีถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร มีกาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะสาหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์สานักงบประมาณ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ตามแนวทางการพัฒนาที่
4.1 โครงการที่ 97

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0%

0

รวมค่าครุภัณฑ์

50,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

50,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0%

120,000

รวมเงินอุดหนุน

45,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000

รวมงบเงินอุดหนุน

45,000.00

0.00

0.00

120,000.00

120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

241,404.95

283,000.30

175,636.80

498,300.00

412,200

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,848,935.64 1,915,852.85 2,515,831.92 3,755,420.00

4,136,640

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

578,940.00

619,860.00

659,100.00

เงินประจาตาแหน่ง

55,500.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0%

60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

343,710.00

367,980.00

388,980.00

414,120.00

5.39 %

436,440

2,820.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

469,280.00

536,198.32

603,622.20

747,980.00

2.8 %

768,940

53,490.00

64,718.45

68,589.28

82,412.00

-1.2 %

81,420

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

738,628.00 39.74 %

1,032,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 1,503,740.00 1,648,756.77 1,780,291.48 2,043,140.00

2,378,980

รวมงบบุคลากร 1,503,740.00 1,648,756.77 1,780,291.48 2,043,140.00

2,378,980

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

0.00

89,400.00

335,500.00

388,540.00 69.87 %

660,000

120.00

0.00

1,380.00

10,000.00

50 %

15,000

28,000.00

16,900.00

8,550.00

30,000.00

0%

30,000

28,120.00

106,300.00

345,430.00

428,540.00

705,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

41,840.00

0.00

2,912.55

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

50 %

150,000

16,152.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

21,500.00

33,460.00

130,000.00 -61.54 %

50,000

30,769.35

75,207.75

115,409.45

100,000.00

88,761.35

96,707.75

151,782.00

330,000.00

11,747.00

1,010.00

8,884.00

15,000.00 33.33 %

20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7,200.00

20,400.00

0.00

30,000.00 66.67 %

50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

0.00

0.00

1,000.00

165,100.00 45.37 %

240,000

9,300.00

16,900.00

7,120.00

15,000.00 66.67 %

25,000

รวมค่าวัสดุ

28,247.00

38,310.00

17,004.00

225,100.00

335,000

รวมงบดาเนินงาน

145,128.35

241,317.75

514,216.00

983,640.00

1,340,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ อบต. ฯลฯ สาหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็น (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0%

100,000
300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน สาหรับผู้อานวยการกองช่าง ตั้งไว้ 4,900 บาท ตั้งตามราคามาตรฐาน
ท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน สาหรับหัวหน้าฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 3,600 บาท ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2561) มีรายละเอียดดังนี้เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง จานวน 1 ตู้ เพื่อ
จัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการค้นหา

0.00

0.00

2,514.00

0.00

0%

0

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จานวน 2 ตู้ เพื่อจัดเก็บเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการค้นหา

0.00

0.00

6,206.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

0.00

0.00

0.00

4,000.00

-100 %

0

2,492,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถยนต์บรรทุกเครนไอดรอลิคติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 12 เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้า มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า กระบะท้ายสามารถยกเทท้ายได้ด้วยชุดไฮดรอลิคดั๊ม และติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับ เมื่อ
ยืดแขนส่วนที่พับออกแขนสามารถเลื่อนยืดออกด้วย
ไฮดรอลิค ไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร จากจุดหมุนมีประสิทธิภาพความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า
4.30 ตัน – เมตร ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อกับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยก
กระเช้าสูงจากพื้นดินถึงขอบกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า) พร้อม
ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟลชชนิดโคมทางานด้วย Microprocessor ขนาดกว้าง 1.60
เมตร สูง 1.90 เมตร มีน้าหนักไม่เกิน 1.15 กิโลกรัม มีเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน ตั้งตามราคามาตรฐานท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการที่ 124

โครงการจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบดับเบิ่ลเเคป

0.00

0.00

0.00

868,000.00

-100 %

0

33,919.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

22,000.00

0.00

0%

0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม
ประกอบด้วย กระบอกคอริ่ง ก้านต่อกระบอกเจาะคอนกรีต อแดปเตอร์แปลงเกลียว (Adapter) ตั้ง
ไว้ 35,000 บาท
ตั้งตามราคามาตรฐานท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559
– 2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการที่ 127
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เป็นกล้องคอมแพค ความละเอียดที่กาหนดเป็นความ
ละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ มีระบบแฟลชในตัว สามารถเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อ
ข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มี
กระเป๋าบรรจุกล้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งตามคุณสมบัติที่กาหนดในตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการที่ 125
ครุภัณฑ์สารวจ
(1) ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกาลังขยาย 24 เท่า ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งตามตามคุณสมบัติที่
กาหนดในมาตรฐาน ครุภัณฑ์สารวจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(2559 – 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6.2 โครงการที่ 126
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1

เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ
จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ CACHE MEMORY ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
1. มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 1 MB
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ ONBOARD
GRAPHICE ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (H
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561)
มีรายละเอียดดังนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองกระแสไฟฟ้าจานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานประกอบด้วย
1) มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)
สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
2) เครื่องสารองไฟฟ้า ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0.00

0.00

5,800.00

0.00

0%

0

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

25,224.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0%

100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,593,143.00

0.00

36,520.00

972,000.00

32,000.00

0.00

0.00

0.00

32,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน 2,625,143.00

0.00

36,520.00

972,000.00

100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,274,011.35 1,890,074.52 2,331,027.48 3,998,780.00

3,818,980

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถของ อบต.ทรงคนอง
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0%

0

งานไฟฟ้าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

94,876.90

63,749.70

192,708.07

0.00

98,800.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

94,876.90

162,549.70

192,708.07

102,200.00

200,000

รวมงบดาเนินงาน

94,876.90

162,549.70

192,708.07

102,200.00

200,000

0.00

262,978.45

27,170.00

0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

102,200.00 95.69 %
0%

200,000
0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

0%

0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างซอยเต็กกอ หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

191,500.00

-100 %

0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

284,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

262,978.45

27,170.00

475,500.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

262,978.45

27,170.00

475,500.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

94,876.90

425,528.15

219,878.07

577,700.00

200,000

0.00

0.00

35,065.00

0.00

0.00

0.00

35,065.00

0.00

0.00

6,230.00

5,820.00

20,000.00

0%

20,000

16,210.00

5,160.00

15,255.00

25,000.00

0%

25,000

รวมค่าวัสดุ

16,210.00

11,390.00

21,075.00

45,000.00

45,000

รวมงบดาเนินงาน

16,210.00

11,390.00

56,140.00

45,000.00

45,000

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจิตอาสา "เราทาความดีด้วยหัวใจ"
รวมค่าใช้สอย

0%

0
0

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เเบบเกียร์อัตโนมัติ ประกอบรถพ่วงข้างเเบบมี
หลังคา

0.00

0.00

40,800.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาประกอบพ่วงข้างรถจักรยานยนต์แบบมีหลังคาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์แบบมีหลังคาจานวน 1 ชุดโดยมีคุลักษณะเฉพาะประกอบด้วย 1) มีความ
กว้าง 65 ซม. ความยาว 120 ซม.
2) พื้นปูด้วยรางลิ้นไม้เนื้อแข็งพร้อมเคลือบเงาด้วยยูรีเทน
3) โครงตัวรถพ่วงข้างทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสีอย่างหนาพร้อมทาสี
4) ตัวพ่วงข้างด้านนอกต้องติดตั้งโช๊คอัพเพื่อดูดซับแรงกระแทกและใช้ล้อแม็กหรือล้ออัลลอยจานวน
1 วงล้อพร้อมยางนอกและยางในของใหม่
5) มีบังโคลนบริเวณซุ้มล้อทาด้วยเหล็กชุบ Zinc พร้อมทาสี
6) มีประตูด้านหลังปิด - เปิดได้พร้อมกลอนประตู
7) มีหลังคาผ้าใบสามารถถอดประกอบได้
8) ติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายพร้อมใช้งาน
9) มีโช๊คอัพแข็งของใหม่ไว้สาหรับสลับเปลี่ยนใส่กับโช๊คอัพเดิมของรถจักรยานยนต์ (เป็นรายการ
นอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์แผนงาน
เคหะและชุมชนโครงการที่ 8

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

19,000.00

0%

19,000

0.00

245,000.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 6 ตาบลทรงคนอง
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

245,000.00

56,800.00

19,000.00

34,000

รวมงบลงทุน

0.00

245,000.00

56,800.00

19,000.00

34,000

รวมงานสวนสาธารณะ

16,210.00

256,390.00

112,940.00

64,000.00

79,000

1,586,960.00

1,446,395.00

1,895,094.60

0.00

0%

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

-100 %

0

โครงการจ้างเหมาบริการกาจัดขยะ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,850,000

โครงการรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0%

20,000

โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย

9,003.05

4,513.60

11,598.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100 %

400,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย 1,595,963.05 1,450,908.60 1,906,692.60 2,070,000.00

2,270,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

258,599.56

293,962.00

312,520.00

350,000.00

0%

350,000

42,500.00

37,500.00

37,500.00

50,000.00

0%

50,000

301,099.56

331,462.00

350,020.00

400,000.00

400,000

รวมงบดาเนินงาน 1,897,062.61 1,782,370.60 2,256,712.60 2,470,000.00

2,670,000

วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,897,062.61 1,782,370.60 2,256,712.60 2,470,000.00

2,670,000

งานบาบัดน้าเสีย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

52,373.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-100 %

0

ค่าจ้างเหมากาจัดวัชพืชในแม่น้า คู คลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตาบลทรงคนอง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0%

10,000

52,373.00

0.00

0.00

210,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

วัสดุอื่น

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

25,000

รวมงบดาเนินงาน

52,373.00

0.00

0.00

220,000.00

235,000

รวมงานบาบัดน้าเสีย

52,373.00

0.00

0.00

220,000.00

235,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,334,533.86 4,354,363.27 4,920,558.15 7,330,480.00

7,002,980

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้าเน่าเสียและบาบัดน้าเสียในแหล่งน้า
รวมค่าใช้สอย

210,000

ค่าวัสดุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

31,230.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

150 %

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ

45,720.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม

15,869.40

0.00

0.00

0.00

0%

0

3,962.10

0.00

0.00

0.00

0%

0

19,696.30

0.00

0.00

0.00

0%

0

9,949.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

51,305.70

0.00

0.00

0.00

0%

0

9,954.84

0.00

0.00

0.00

0%

0

55,945.70

0.00

0.00

0.00

0%

0

9,242.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

67,502.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

8,852.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน

0.00

3,950.70

0.00

5,000.00

300 %

20,000

โครงการกฎหมายน่ารู้สาหรับสตรี

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ทรงคนอง เคลื่อนที่พบประชาชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพการทาพิมเสนน้า
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนตาบลทรงคนอง
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอบรมเพื่อศักยภาพสนับสนุนบทบาทสตรีตาบลทรงคนอง
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการดาเนนิงานกลุ่มสตรีตาบล
ทรงคนอง
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบามเพื่อศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

โครงการงานวันคนพิการสากล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ

0.00

194,667.55

0.00

0.00

0%

0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0%

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการจัดประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0%

30,000

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน

0.00

78,125.70

64,619.00

80,000.00

0%

80,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0%

10,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0%

10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวน

0.00

9,054.75

9,945.00

0.00

0%

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0%

100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

0.00

0.00

57,050.00

0.00

0%

0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของงสตรีตาบลทรงคนอง "สู่การเป็นผู้นายุคใหม่ใส่ใจ
อาเซียน"

0.00

9,419.84

0.00

0.00

0%

0

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในตาบลทรงคนอง

0.00

5,454.75

17,870.00

20,000.00

0%

20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00

6,226.40

1,238.00

0.00

0%

0

รวมค่าใช้สอย

297,999.04

306,899.69

181,952.00

315,000.00

515,000

รวมงบดาเนินงาน

297,999.04

306,899.69

181,952.00

315,000.00

515,000

44,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

341,999.04

306,899.69

181,952.00

315,000.00

515,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

341,999.04

306,899.69

181,952.00

315,000.00

515,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตั้งไว้ 45,000 บาท สาหรับ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งกับรถยนต์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เพาเวอร์แอมป์เครื่อง
ขยายเสียง ขนาด 800 วัตต์ 1 เครื่อง เครื่องเล่น ซีดี จานวน 1 เครื่อง ไมค์พร้อมสาย 1 ชุด ลาโพง
ฮอนล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 4 ปาก เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จานวน 1
เครื่อง โลบา 1 ตัว สาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในกิจการของอบต.ทรงคนอง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงาน
ปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 6.2 โครงการที่ 123

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

0%

0

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมกีฬามวลชลชาร์แลนเดย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัด
งานรณรงค์ให้เยาวชน ผู้สนใจหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา การออกกาลังกายเพื่อปลูกฝังสร้าง
ความสามัคคี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 55

1,129.75

0.00

0.00

0.00

0%

0

รวมค่าใช้สอย

1,129.75

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

1,129.75

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

1,129.75

0.00

0.00

0.00

0

21,703.50

2,431.60

0.00

0.00

0%

0

35,135.70

0.00

0.00

0.00

0%

0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัด
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้าผู้สูงอายุ ประจาปี 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงาน
ปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการ
พัฒนาที่ 2.3 โครงการที่ 93

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่าย
ในการ
จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที่
3.2 โครงการที่ 91
(3) โครงการทาบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสาเภา) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานบุญกลางบ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 3.2 โครงการที่ 94
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

28,311.85

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

32,023.01

100,000.00

0%

100,000

โครงการทาบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสาเภา)

3,518.60

3,518.60

3,787.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการทาบุญกลางบ้าน(ลอยเรือสาเภา)

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0%

50,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

0.00

32,509.00

34,500.00

50,000.00

0%

50,000

โครงการแห่เทียนจานาพรรษา

0.00

4,669.75

4,740.00

5,000.00

0%

5,000

รวมค่าใช้สอย

88,669.65

43,128.95

75,050.01

215,000.00

215,000

รวมงบดาเนินงาน

88,669.65

43,128.95

75,050.01

215,000.00

215,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

88,669.65

43,128.95

75,050.01

215,000.00

215,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

89,799.40

43,128.95

75,050.01

215,000.00

215,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000

รวมงบดาเนินงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000

0.00

0.00

21,500.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-100 %

0

0.00

25,000.00

0.00

160,000.00

-100 %

0

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

300,000

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

100 %

200,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

0.00

25,000.00

21,500.00

210,000.00

0

171,439.20

139,822.60

87,901.03

150,000.00

รวมค่าวัสดุ

171,439.20

139,822.60

87,901.03

150,000.00

0

รวมงบดาเนินงาน

171,439.20

164,822.60

109,401.03

360,000.00

0

(1) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุกูล ปานสมรักษ์ ถึงบ้านนาง
ประกอบ ดวงดารา หมู่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หินคลุกชั้นรองพื้นทาง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 71 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 284 ตาราง
เมตร งบประมาณ 198,000 บาท รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 110,935 และจากเงินรายได้ 87,065) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (2559- 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 2
(2) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรงคนอง – มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต)
หมู่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หินคลุกชั้นรองพื้นทางเดิม
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมเขื่อนป้องกันดิน
พังทลาย ผนังเขื่อนสูง 1.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร งบประมาณ 317,000 บาท รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กอง
ช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป

340,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอพักกาญจนา หมู่ที่ ๑

0.00

0.00

0.00

201,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ที่ 2

0.00

0.00

0.00

533,000.00

-100 %

0

ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง – มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต) หมู่ 1

0.00

355,000.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองคราม หมู่ 2

0.00

520,000.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกเริ่มจากบริเวณประตูระบายน้าคอลงยาว ที่ดินนายสนั่น่
เพ็งนาเรนทร์ สิ้นสุดเขตสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,800,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองคราม ม. 6

0.00

991,440.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนลาดยางเดิมไปถึงบ้าน นายสาเนา บุญช่วย
หมู่ที่ 6

0.00

0.00

0.00

590,000.00

-100 %

0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

298,000

โครงการขยายแนวเขื่อนบริเวณที่ดินนางทองหยิบ ทองประเสริฐ หมู่ที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

774,000

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3

0.00

0.00

0.00

670,129.00

-100 %

0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุกูลปานสมรักษ์ ถึงบ้านนาง
ประกอบ ดวงดารา หมู่ที่ 1

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพยอม (ซอยตรงข้ามโรงงาน AZ )
หมู่ 1

434,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรงคนอง-มหาสวัสดิ์ (เลียบคลองคุต ) หมู่
1

317,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงคนอง 5 หมู่ 2

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสะพาน 2 ไปหอถังประปา หมู่ 6

630,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการจ้างเหมาขยายถนน คสล.พุทธมณฑลสาย 7 - วัดทรงคนอง หมู่ 4

0.00

0.00

0.00

357,000.00

-100 %

0

โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้าท่วมเริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ ทองประเสริฐ ถึงบ้านนายไพศาล
อินค้า หมู่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

119,000

โครงการซ่อมแซมถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

359,000.00

-100 %

0

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตาบลทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6

0.00

0.00

0.00

300,000.00

-100 %

0

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตาบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

995,000

โครงการติดตั้งท่อสูบน้า พร้อมมอเตอร์ที่คลองยายม้วน หมู่ที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

300,000

โครงการติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณที่ดินนางสมปอง หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

119,000

โครงการตีเส้นจราจรพร้อมเตือนระวัง หมู่ที่ 5

0.00

0.00

0.00

308,000.00

-100 %

0

โครงการเสริมถนน (ถนนเดิมลาดชัน)บริเวณซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

254,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตาบลตาบลทรงคนอง หมู่ 1-6

0.00

298,000.00

300,000.00

0.00

0%

0

โครงการยกระดับลานคอนกรีตบริเวณศาลเจ้าริมแม่น้าท่าจีนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่าน
หนังสือพิมพ์บริเวณท่าน้า หมูที่ 4

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการเสริมไหล่ทาง ซอยทรงคนอง 4/1 หมู่ที่ 2

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0%

0

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตาบลทรงคนอง หมู่ 1 – หมู่ 6 ตั้งไว้ 254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเดิมที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อตามสภาพถนน พร้อมเกลี่ยบดอัด
รายละเอียดตามประมาณ
การของ อบต.ทรงคนอง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ( กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (25592561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1 โครงการที่ 30

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,723,000.00 2,424,440.00

300,000.00 3,318,129.00

4,721,000

รวมงบลงทุน 2,723,000.00 2,424,440.00

300,000.00 3,318,129.00

4,721,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,894,439.20 2,589,262.60

409,401.03 3,678,129.00

4,721,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,894,439.20 2,589,262.60

409,401.03 3,678,129.00

5,221,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรและศึกษาดูงานเพิ่เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทาเกษตร สาหรับจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สานักงานปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 2.2 โครงการที่ 54

18,542.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

25,214.84

8,705.00

20,000.00

0%

20,000

รวมค่าใช้สอย

18,542.00

25,214.84

8,705.00

20,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

18,542.00

25,214.84

8,705.00

20,000.00

20,000

โครงการอบรมส่งเสริมการทาเกษตรปลอดภัย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

15,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

18,542.00

25,214.84

8,705.00

20,000.00

35,000

รวมแผนงานการเกษตร

18,542.00

25,214.84

8,705.00

20,000.00

35,000

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

4,500.00

157,000.00

110,000

วัสดุก่อสร้าง

127,034.68

127,170.57

106,863.04

150,000.00 66.67 %

250,000

วัสดุอื่น

604,118.38

588,513.88

716,085.90

350,000.00 71.43 %

600,000

731,153.06

715,684.45

822,948.94

500,000.00

850,000

1,582,616.51

1,602,506.41

1,566,954.62

2,000,000.00

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย

0%

0

17,000.00 547.06 %

110,000

-100 %

0

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

0%

2,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,582,616.51 1,602,506.41 1,566,954.62 2,000,000.00

2,000,000

รวมงบดาเนินงาน 2,313,769.57 2,318,190.86 2,394,403.56 2,657,000.00

2,960,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ตั้งไว้ 100,000 บาท สาหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน
(ซัมเมอร์ส) จานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องขนาด 7.5 แรงม้า ฯลฯ ตั้งตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้สาหรับ
การเปลี่ยนกรณีเครื่องที่ใช้งานอยู่ไม่ทางานหรือชารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) (กองช่าง)

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

เครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

190,000.00

-100 %

0

เครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง

0.00

190,000.00

190,000.00

0.00

0%

0

จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

190,000

0.00

0.00

271,500.00

0.00

0%

0

172,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

60,000.00 -16.67 %

50,000

262,000.00

190,000.00

461,500.00

ครุภัณฑ์อื่น
- เพื่อจัดซื้อถังกรองน้าสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 1.50 เมตร
ไม่รวมขาตั้ง หนา 3 mm. จานวน 3 ถัง เพื่อเปลี่ยนถังกรองน้าสแตนเลสที่ชารุดใช้
งานไม่ได้ ที่หอถังประปา หมู่ 1 หลังตู้ อปพร.ทรงคนอง , หอถังประปา หมู่ 2 ซอย
ทรงคนอง 6 และหอถังประปา หมู่ที่ 4 ที่ทาการ อบต.(เก่า)
ถังกรองสแตนเลส
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมค่าครุภัณฑ์

250,000.00

240,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ 3 ตั้งไว้ 500,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อ
เมนประปา ช่วงที่ 1 เริ่มจากปากซอย 6/1 ไปจนสุดทางถนน และแยกเข้าบ้านนายภาษิต อินทร์
แขก โดยใช้ท่อ HDPE 100 PN10 ขนาด ? 90 mm. ระยะทางยาว 600 เมตร และท่อ HDPE 100
PN10 ขนาด ? 63 mm. ระยะทางยาว 200 เมตร ช่วงที่ 2 เริ่มจากบ้านนายอมรเทพ หมึงประเสริฐ
ถึงบ้านนายวิทยา รุ่งเรืองศรี และแยกเข้าบ้านสมบัติค้าไม้ โดยใช้ท่อ HDPE 100 PN10 ขนาด ? 90
mm. ระยะทางยาว 400 เมตร และท่อ HDPE 100 PN10 ขนาด ? 63 mm. ระยะทางยาว 600
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.3 โครงการที่ 37

490,000.00

0.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการก่อสร้างหอถังประปาข้าง อบต.เก่า (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 4

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

112,000

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากซอยแม่ส้มเสี้ยว จนสุดเขตตาบลทรงคนอง
หมู่ที่ 5

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

93,000

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายณัสนนท์ สกุลเจิญพร แยกไปบ้านนางสุนา
สร้อยเซียนและโรงน้าดื่มส้มโอหวาน

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0%

0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากปลายท่อเมนเก่า ซอยทรงคนอง 6/1 ถึงซอยทรง
คนอง 7

0.00

0.00

431,000.00

0.00

0%

0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 เริ่มจากหอถัง(ข้างโรงจอดรถ อบต.ทรงคนอง)ถึงสะพาน
คลองบ้านเหนือ

0.00

0.00

153,500.00

0.00

0%

0

โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 เริ่มจากสวนนายชูชาติ อิ้วชาวนา ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 7-วัด
ทรงคนอง

0.00

0.00

48,000.00

0.00

0%

0

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณหน้าห้องเช่านายเสมอ กิ่งสวัสดิ์ ขนาดบ่อ ? 6 นิ้ว ปั๊มน้า 7.5 แรง
ลึก 240 เมตร
หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

990,000.00

-100 %

0

โครงการชยายเขตท่อเมนประปา ซอยทรงคนอง 1 (บ่อปลา) หมู่ที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

171,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ่ 6 โดยเริ่มจากสะพาน 2 มายังถนนปิ่นเกล้าและเดินท่อไป
สิ้นสุดที่หน้าบ้านนายมนตรี แชบัว

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

502,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6

0.00

118,000.00

0.00

0.00

0%

0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคนอง 3 หมู่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

113,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากบ้านนายประเสริฐ แก้วไทรคลุ้ง ถึงสะพานทางเข้าบ้านนายวี
ระ คิมประเสริฐ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

125,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากปากซอยทรงคนอง 5 ถึงบ้านนางลาวัลย์ ชิดเชื้อ หมู่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

519,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 เริ่มจากสวนนายอุดม ปู่อิ่มผ่านหอถังประปาต้นสะเดาถึงถนน
บรมราชชนนี

0.00

0.00

497,000.00

0.00

0%

0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากประตูระบายน้าคลองยาว ถึงบ้านนายจารัส เทิดไทย

0.00

0.00

141,500.00

0.00

0%

0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เริ่มจากทางเข้าบ้านนายรัตน์ อ่อนนาคคล้า ตรงข้ามหอถัง
ประปาหมู่ 5 ผ่านบ้านนางสุดา ง่วนเจ็งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์ อ่อนนาคคล้า

0.00

0.00

210,500.00

0.00

0%

0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 เริ่มจากท่อเมนเดิมบริเวณทางเข้าบ้านนางมณี โพร้งเกร็ดไป
สิ้นสุดที่สะพาน 1

0.00

0.00

135,000.00

0.00

0%

0

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่1 เริ่มจากบ้านนายมานพ อมรวุฒิโรจน์ถึงบ้านนายสุชาติ เหมือน
วงศ์ธรรม

0.00

0.00

396,500.00

0.00

0%

0

โครงการย้ายแนวท่อประปา จากบริเวณชายคลองมาบริเวณถนนซอย (เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบและซ่อมแซม) หมูที่ 1

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

715,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

490,000.00

163,000.00 2,053,000.00

990,000.00

2,850,000

รวมงบลงทุน

752,000.00

353,000.00 2,514,500.00 1,240,000.00

3,090,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าเปลี่ยนหม้อเเปลงกระเเสไฟฟ้า หอถังประปาหมู่ที่ 1 ถนนศาลเจ้า - ศาลาดิน

0.00

0.00

0.00

93,000.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

93,000.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

0.00

0.00

93,000.00

0

รวมงานกิจการประปา 3,065,769.57 2,671,190.86 4,908,903.56 3,990,000.00

6,050,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,065,769.57 2,671,190.86 4,908,903.56 3,990,000.00

6,050,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

143,996.00

164,244.00

195,691.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

0.00

0.00

0.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

0.00

5,949,700.00

6,331,100.00

209,080.00

5.7 %

221,000

8,905.00 -0.06 %

8,900

7,600,000.00

25 %

9,500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

0.00

977,600.00

1,100,800.00

1,500,000.00

3.33 %

1,550,000

6,000.00

6,000.00

8,000.00

36,000.00

0%

36,000

0.00

43,341.84

631,045.00

534,516.00 49.67 %

800,000

70,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0%

0

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0%

60,000

0.00

65,550.00

0.00

0.00

0%

0

280,000.00

297,150.00

317,858.00

340,000.00 12.05 %

380,965

รวมงบกลาง

499,996.00 7,563,585.84 8,644,494.00 10,288,501.00

12,556,865

รวมงบกลาง

499,996.00 7,563,585.84 8,644,494.00 10,288,501.00

12,556,865

รวมงบกลาง

499,996.00 7,563,585.84 8,644,494.00 10,288,501.00

12,556,865

รวมแผนงานงบกลาง

499,996.00 7,563,585.84 8,644,494.00 10,288,501.00

12,556,865

รวมทุกแผนงาน 26,054,235.10 34,776,695.91 33,790,365.79 48,562,675.00

54,732,765

หน้า : 1
วันที่พิมพ์ : 16/6/2563 14:57:47

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,732,765 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 10,969,420 บาท
งบบุคลากร

รวม

7,123,520 บาท

รวม

1,874,520 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง 1 อัตรา อัตราละ 21,120 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรงคนอง 2 อัตราๆละ 11,610 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก

532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

45,600 บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่าย
ไว้ จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ ละ 11,610 บาท/เดือน รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง 9 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตัง้
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา

45,600 บาท

90,720 บาท

1,160,520 บาท

องค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หัวหน้าสานัก
ปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนา
ชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (25612563)และที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตาแหน่ง นักบริหารงาน
อบต. ระดับกลาง(ระดับ8) จานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000 บาทต่อ
เดือน โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคคลของอบต. และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการสาหรับนัก
บริหารงานอบต.ระดับกลาง
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ได้แก่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจาปีให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดสานักงานปลัด ตาแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คนงาน ภารโรง ยามฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

รวม

5,249,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

84,000 บาท

จานวน

168,000 บาท

จานวน

1,400,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานักงาน
ปลัด ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงาน ภารโรง ยาม ผู้ดูแลเด็ก
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน

97,000 บาท

3,280,000 บาท

รวม

900,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่หรือ
ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประเมินผล
งาน คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
และอื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว.268 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 หรือตามที่มีระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
กาหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้
(2)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อจ่ายใน
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่พนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง ปลัดองค์
การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลทรง
คนอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และวันหยุดราชการวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิรค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

490,000 บาท

10,000 บาท

นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิ ตามระเบียบและหนัง
สื่อสั่งการ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 4) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร ฯ
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

360,000 บาท

40,000 บาท

1,250,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเข้า
เล่มข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าจัดทาเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่า
ตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในภารกิจของหน่วยงานเช่น ค่า
ป้ายไวนิลและอื่นๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน

20,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000บาท สาหรับ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่
จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว.2381 ลง
วันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ให้ตั้งได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่
มีผู้อุทิศให้
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต.หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการสภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น (โดยยอดที่ตั้งจ่ายไม่รวม
ในข้อ 1)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล อัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กาหนด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆของนายกฯ รอง
นายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา

จานวน

500,000 บาท

150,000 บาท

ฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัด
สานักงานปลัดฯและบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่งตั้งให้ปฏิ่ตหน้
บั าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรงคนอง ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวมที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

จานวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ ตาม
ความจาเป็น ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/
ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบ
ให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่นเเละเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สาหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักปลัดฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยาน
ยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสานักงานของสานักงานปลัด
ฯ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง ธง

จานวน

150,000 บาท

รวม

695,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ชาติ ธงประจาราชวงศ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงกั้นห้อง กระดาน
ดา กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึก
เครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสานักงาน และค่าจัดซื้อสิ่งของในการ
ซ่อมแซมวัสดุสานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในสานักงานหรือที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักปลัดฯ ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งค่า
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการ
ซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสานักงานหรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานปลัดฯ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก ถัง
ใส่น้า ถาด น้ายาล้างจาน น้าดื่ม กะละมัง น้ายาล้างห้องน้า กระดาษ
ชาระ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้าน
งานครัว ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุงานบ้านงาน
ครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หม้อน้ารถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ น้ามันเบรก ฯลฯ สาหรับ
ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันจาร
บี น้ามันเครื่อง ฯลฯ สาหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และ
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานปลัดฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ฯลฯ

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน
ปลัดฯ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์
เอกสาร เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้ง
ค่าประกอบหรือปรับปรุงวัสดุ ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการ
ซ่อมแซม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน สนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าไฟฟ้า
อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานปลัดอบต.
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสานักงานฯ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ในงานภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทรงคนอง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 9 ตัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน แบบมีพนักพิงเเละที่พัก

30,000 บาท

435,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

523,900 บาท

รวม

331,900 บาท

จานวน

36,000 บาท

แขน จานวน 9 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง

จานวน

44,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 30,000 บีที
ยู จานวน 1เครื่อง
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 BTU แบบแยกส่วน
2) ราคาที่กาหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน การทาความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานขอคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ
(นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจาการพิจารณา ด้านราคาแล้ว
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 BTU 4,000 บาท
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จัดเก็บ 3 ชั้น จานวน 1 ตู้

จานวน

6,800 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น
(จานวน 1 ตู้)
จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 4 ตัว

จานวน

32,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 4 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง

จานวน

88,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- มี
แป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย (จานวน 4 เครื่อง)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จานวน

4,300 บาท

จานวน 1 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(จานวน 1 เครื่อง)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 7 เครื่อง

จานวน

40,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(จานวน 7 เครื่อง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ของสานักงานปลัดฯ เป็นรายจ่ายที่ซ่อมเเซมโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือต่อเติม ดัดเเป
ลง ปรับปรุง ครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยายนยตร์ (ไม่รวมค่าซ่อม
บารุง หรือค่าซ่อมส่วนกลาง) เครื่องคิมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์ดีด ฯลฯ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

192,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ สาหรับประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ภายในสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามแบบที่กองช่างกาหนดพื้นที่ 357 ตารางเมตร
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานวิจัยเพื่อสารวจและประเมินความพึงพอใจในงาน
บริการประชาชนของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง ประจาปี 2563 โดยจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการวิจัย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อาเภอสามพราน สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี 2563
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563) และที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งทีมีมีสิทธิ
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดโดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้ ผู้อานวยการกองคลัง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน

จานวน

192,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

22,000 บาท

รวม

22,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รวม

4,151,540 บาท

รวม

2,567,240 บาท

รวม

2,567,240 บาท

จานวน

1,517,660 บาท

จานวน

42,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าค่าจ้าง ประจาปี
ให้แก่ ลูกจ้างประจาสังกัดกองคลังฯตาแหน่งนักวิชาการคลัง โดยตั้ง
จ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3ปี (2561-2561)และมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจาปีให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจด
มาตรวัดน้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 ดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (25612563) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป้นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าาที่จัดเก็บ
รายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจดมาตรวัดน้า ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน

280,080 บาท

655,500 บาท

72,000 บาท

1,382,000 บาท

รวม

341,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่าย
ในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัง้
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. และอื่นๆ ฯ ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว.268 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 หรือตามที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการ
กาหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้

200,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
วันหยุดราชการวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกด
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนังานส่วนตาบล ซึ้งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้านตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมการบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทน ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
การชาระภาษีต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ กาหนดการชาระภาษีต่างๆ ฯ
ค่าจ้างเหมาจัดทา/ปรับปรุงแปนที่ภาษีฯ การคัดลอกที่ดิน การสารวจภาษีที่ดิน

5,000 บาท

126,000 บาท

10,000 บาท

881,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

และสิ่งปลูกสร้าง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
จานวน
ราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ
โครงการรับชาระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่น จานวน
พับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลังฯ เพื่อให้สามาารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมา
ซ่อมแซมสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวุสดุ
อุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ รถจักรยานยนต์ ระยนต์ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังฯ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสานักงานของกองคลังฯ
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ
กระดาษ กาว ตรา ยาง กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆกระดาษ
ต่อเนื่องในเสร็จค่าน้า ค่าขยะ หมึกเครื่อถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร แผ่น
ป้ายชื่อ หรือ แผ่นป้ายต่างๆ รวมทั้งค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุสานักงาน และค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุสานักงาน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยย ค่า
ติดตัง้ (ถ้ามี) ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับ
รถจักรยานยนต์ เรือเครื่อง สาหรับ ออกเก็บเงินค่าน้าประปาและค่าขยะและ
งานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผง

50,000 บาท

1,000 บาท
20,000 บาท

155,000 บาท
100,000 บาท

5,000 บาท

50,000 บาท

หมึก เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ สาหรับใช้
ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

202,300 บาท

รวม

202,300 บาท

จานวน

4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน แบบมีพนักพิง จานวน 1 ตัว ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2/2562 (ผ.
08)
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิดทึบ 4 ชั้น (จานวน 3 ตู้)
จานวน

22,500 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกศ์ (GFMIS) ฯลฯ ในงานการกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนอง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ
จัดเก็บ 4 ชั้น จานวน 3 ตู้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (25612564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2/2562 (ผ.08) กองคลัง
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก สูง 182.5 ซม. กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. จานวน
(จานวน 2 ตู้)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 4 ชั้น จานวน 2 ตู้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2/2562 (ผ.08) กองคลัง
จัดซื้อโต๊ะสานักงาน จานวน 1 ตัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จานวน 1 ตัว ปรากฏ
ตามพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2/2562 (ผ.
08) กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน

จานวน

13,600 บาท

8,000 บาท

66,000 บาท

ประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาว (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Lrvel)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความมจา ขนา
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หนือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หนือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน หน่วย
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จานวน 1 เครื่อง
เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็มซึ่งจะทาให้เกิดตั้วอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์

จานวน

35,000 บาท

เอกสารเช่นเช็ค สามารถใช้เป็นจุดสังเกตุชัดเจนในการตรวจสอบเช็คหรือ
เอกสารต่างๆ
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง มี
กาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 วัตต์) สามารถสารองไม่น้อย
กว่า 15 นาที
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานการประมวลผล/ ลงโปรแกรมแผนที่ภาษี จานวน
จานวน 1 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล/ลงโปรแกรม
แผนที่ภาษี จานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core)โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ฝนกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unitที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่ออแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยตวาม
จาหลักในหารแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

23,200 บาท

30,000 บาท

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

105,000 บาท

รวม

105,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 จานวน 3 จุด
- บ้านนางสาวเเจ่มจันทร์ สุขตาล
- บ้านนางบุญส่ง สุขตาล
- บ้านนายกฤต เดชธนกฤต
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 จานวน 2 จุด

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 (จานวน 2 จุด)
- ริมถนนราษฎร์พัฒนาตอน 1
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด

จานวน

30,000 บาท

รวม

953,000 บาท

รวม

490,000 บาท

รวม

10,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยตามคาสั่งของอบต.ทรงคนองเช่น ค่าตอบแทน
อปพร ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม

10,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 จานวน 3 จุด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด
- บริเวณอู่เหว่า ซอย 9
- บริเวณโค้งผู้ใหญาลาจวน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

230,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจุดร่วมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
จานวน
เทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดร่วมบริการประชาชน เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการประดับไฟทาง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนหรือ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดบริการ
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.
2558 หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน โครงการที่ 1
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
จานวน

60,000 บาท

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ประสบภัย สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จาเป็น ถุงยังชีพ
ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 8
โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับภัยจากไฟ
ไหม้ ฯลฯ สาหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง

10,000 บาท

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพถังและจัดซื้อสารเคมีสาหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากเหตุสาธารณะภัยให้กับประชาชนใน
ตาบลทรงคนอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที่ 5
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัย จานวน
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาสากู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทห
น้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่้ายพลเรือน (อปพร.) และอาสา
กู้ภัย (OTOS) สาหรับเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครง
การ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2565) (ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน
โครงการที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ

จานวน

50,000 บาท

รวม

250,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเสื้อ,กางเกง,ชุดดับเพลิง,ถุงมือ,รองเท้า,
หมวก,ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยต่างๆ เช่น อปพร,OTOS
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/สารเคมี ท่อสูบน้าดับเพลิง
พร้อมข้อต่อ สายฉีดดับเพลิงพร้อมข้อต่อและวัสดุอื่นๆ ถังเคมีดับเพลิงพร้อม
น้ายาเคมี น้ายาเคมีดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง ฯลฯ สาหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น
งบลงทุน
รวม

50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดประจาที่ จานวน 1 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดประจาที่
ระบบ VHF / FM
1) ขนาดกาลังส่ง 10 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน (จานวน 1 เครื่อง)
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จานวน 4 เครื่อง

100,000 บาท

100,000 บาท

463,000 บาท

รวม

463,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ
ระบบ VHF / FM
1) ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน
เสายาง เหล็ก พับ (จานวน 4 เครื่อง)
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (จานวน 1 เครื่อง)

จานวน

387,000 บาท

รวม

2,821,320 บาท

รวม

691,300 บาท

รวม

691,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่ง ครูฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงตอบแทนประจาปี
ให้แก่ พนักงานจ้างในสังกัดสานักงานปลัดฯ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสานักงาน
ปลัดฯ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
รวม

571,300 บาท

- เพื่อทาการจัดซื้อ เครื่องดับเพลิง ชนิดหาบหาม ขนาด ไม่น้อย
กว้า 46 แรงม้า ขนาดทางดูด 3 นิ้ว,ขนาดทางส่ง 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ สายดูด
ตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว อุปกรณ์ข้อต่อสายทางดูด ขนาด 3 นิ้ว หัวกะโหลกทาง
ดูด ขนาด 3 นิ้ว พร้อมกรองผงสายส่งน้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวม
เร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ( 20 เมตร)หัวฉีดสวม
เร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว พร้อมหัวปรับฝอย (จานวน 1 เครื่อง)
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

108,000 บาท

12,000 บาท

1,059,020 บาท
468,220 บาท

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน

จานวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองให้เกิดการเรียนรู้และเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการ
ที่ 6
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯด้านการศึกษา
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง เช่น จัดทาเอกสาร/แผ่นพับ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 10
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

จานวน

- เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในโครงการ สาหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 8
โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กศูนย์
จานวน
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง สาหรับเป็นค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ.
02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3 โครงการ 1
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกถึง
ความรัก ความผูกพันที่มีต่อบิดา มารดา สาหรับเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัด
กิจกรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน

จานวน

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการที่ 9
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ทรงคนอง สาหรับเป็นรายการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ได้แก่
(1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 259,700 บาท สาหรับเป็น
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง โดยตั้งจ่ายในอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน จานวน 245 วัน สาหรับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง จานวน 53 คน ตามอัตราการจัดสรรที่ได้รับการอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565)(ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 14
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 90,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว 1,700 บาทต่อคนสาหรับจัดหาสื่อและวัสดุการเรียนการ
สอนและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก(ที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นครุภัณฑ์)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 11
(3) ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 200บาท/ปีของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 10,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ทรงคนอง
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 14,620 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

388,220 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ระบบเครื่องกรองน้า
ดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนองฯลฯ
ค่าวัสดุ

จานวน

30,000 บาท

รวม

590,800 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเช่น ถังขยะ ไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก ถังใส่น้า ถาด น้าดื่ม น้ายาล้าง
ห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เป็นนมรสจืดชนิดถุงหรือกล่อง
สาหรับให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง และโรงเรียนวัดทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) (ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการ
ที่ 12 และ 13 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกรองหรือใส้กรองสาหรับถังกรองน้าประป้าและถัง
กรองนาดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่จาเป็น
ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน 896,000 บาท สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทรง
คนอง จานวน 224 คน จานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน ตาม
อัตราการจัดสรรที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ( ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการ

530,800 บาท

50,000 บาท

1,071,000 บาท

รวม

1,071,000 บาท

จานวน

1,071,000 บาท

ที่ 15
(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน 175,000 บาท สาหรับเป็นค่า
ใช้จ่าย ตามโครงการจ้างครูสอนระดับประถมศึกษาวุฒิปริญญาตรีตามอัตราที่
ขาดแคลน จานวน 1 อัตรา เป็นเงินจานวนทั้งโครงการ 189,000 บาท โรง
เรียนฯ มีงบประมาณสมทบค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาทและเป็นค่า
ประกันสังคม 9,000 บาท งบประมาณที่อบต.ทรงคนองสนับสนุนเป็น
เงิน 175,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.
02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการที่ 16
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข เจ้า
พนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงานธุรการ และ
ตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ในสังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในตาแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง ตาม
ระเบียบกฎหมายกาหนด โดยตั้งจ่าย 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง
ประจาปี ให้แก่ พนักงานจ้างในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา คนงานประจารถขยะ คนงาน โดย
ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง ในสังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาด

รวม

3,724,440 บาท

รวม

2,570,640 บาท

รวม

2,570,640 บาท

จานวน

1,301,280 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

1,095,360 บาท

จานวน

132,000 บาท

เบา คนงานประจารถขยะ คนงาน โดยตั้งจ่าย 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 199,000 บาท เพื่อจ่ายใน
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ใน
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระ
บียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัง้
ไว้ 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ วันหยุดราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจ่าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ในสังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ใน
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษา

รวม

947,800 บาท

รวม

371,800 บาท

จานวน

263,800 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

บุตร ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ฯ
ค่าใช้สอย

รวม

195,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าแบกหามสัมภาระ ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าล้างอัดฉีดรถ ค่าตรวจสารเคมี ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในความรับ
ผิดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคแหล่งผลิตน้า แหล่งจ่าย
น้า ระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลทรงคนอง
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถื่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือกับเอกชน สาหรับจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการประชุม
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

15,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ในสังกัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรือบุคคล/คณะบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ายาลบ
คาผิด แฟ้มเก็บเอกสาร ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ สบู่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง กระจกเงาน้า

20,000 บาท

100,000 บาท

381,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ดืม่ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า น้ายาดับกลิ่น น้ายาฆ่าเชื้อโรค ถังใส่
น้า ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี จอบ สว่าน เลื่อย ค้อน ตะปู ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ สาหรับรถบรรทุกขยะ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ สาหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อแขนยาวหรือแขน
สั้น กางเกงขายาว ชุดหมี ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้า
ยางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (ร้องเท้าบู๊ต) ฯลฯ สาหรับใช้ปฏิบัติงานประจารถขน
ขยะ งานฉีดพ่นสารเคมี หรืองานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า - น้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ

จานวน

6,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

สิ่งแวดล้อม
งบลงทุน

รวม

206,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

206,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก มีแผ่นชั้นวาง
เอกสารปรับระดับ 2 ชิ้นหรือมีช่องเก็บเอกสาร 3 ชั้น จานาน 1 ตู้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน

200,000 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภันฑ์ขนาด
ใหญ่ ประกอบดัดแปลง หรือเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

412,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

292,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

234,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ สาหรับจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับจัดโครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารสาหรับ
นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นสาหรับจัดโครงการ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก สาหรับจ่ายเป็นค่าสารเคมีพ่นกาจัดยุง สารเคมีกาจัดลูกน้า

ยุงลาย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับจัดโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับจัดโครงการ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ สาหรับ
เครื่องพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามจานวน
ประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสารวจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.
02) แผนงานสาธารณสุข โครงการที่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุม

จานวน

10,000 บาท

รวม

58,200 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

28,200 บาท

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

รวม

3,818,980 บาท

รวม

2,378,980 บาท

รวม

2,378,980 บาท

จานวน

1,032,180 บาท

อาคาร นายช่างโยธา ฯลฯ โดยตั้งจ่าย 12 เดือน ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด โดยตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองช่าง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน
2) หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 1 อัตรา ๆละ 1,500 บาทต่อ
เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจาปี ให้แก่ลุกจ้างประจาสังกัดกองช่าง ตาแหน่งพนักงานธุรการ และ
คนงาน โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจาปี ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, พนักงานผลิตน้าประปา และคนงาน
ทั่วไป ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนสาหรับพนักงานจ้างใน
สังกัดกองช่างในตาแหน่ง ผู้ชว่ ยนายช่างโยธา พนักงานผลิต
น้าประปา คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายใน
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี ให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่างตาบลทรงคนอง ตาม

จานวน

60,000 บาท

จานวน

436,440 บาท

จานวน

768,940 บาท

จานวน

81,420 บาท

รวม

1,340,000 บาท

รวม

705,000 บาท

จานวน

660,000 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสาเร็จ
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่าย
ไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง เช่น คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง ค่าวิศวกรระดับสามัญรับรองแบบออกแบบโครงการก่อสร้าง ค่า
ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าคณะกรรมการให้รับผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของ
งาน ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.5/
ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การบเอกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
และวันหยุดราชการเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งจ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว 1562 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิ์ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และเล่าเรียน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

15,000 บาท

30,000 บาท

การศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่าง
หนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกาจัด
ปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบ
งานโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจัดทาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่หลวง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ และที่
จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ และ
วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน

จานวน

100,000 บาท

335,000 บาท
20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสานักงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรา
ยาง แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ สาหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ยานพาหนะอื่น ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ฯลฯ สาหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์

50,000 บาท

240,000 บาท

25,000 บาท

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ หรือเป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ครุภัณฑ์ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น รถยนต์ ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟฟ้า มิเตอร์
ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ สาหรับงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างริมทาง อาคารต่าง ๆ

งานสวนสาธารณะ

รวม

79,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

45,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

45,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ สาหรับ
เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องมือ/เครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ หรือใช้ในการดูแลและบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชา ใบมีด เชือก ฯลฯ ที่ใช้ในการรักษาความ
สะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ หรือใช้ในการดูแลและบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน
รวม

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

25,000 บาท

34,000 บาท

รวม

34,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

จานวน

19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
คุณลักษณะเฉพาะของสานักงบประมาณ
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

จานวน

15,000 บาท

รวม

2,670,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,670,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมโซ่และบาร์
โซ่ จานวน 1 เครื่อง ตัวเครื่องมีกาลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1 แรงม้า และมีความ
ยาวบาร์โซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการกาจัดขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในตาบล
ทรงคนอง ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามปริมาณขยะที่ได้นาส่งไปกาจัดจริงในแต่
ละเดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ตามโครงการจ้างเหมา
บริการกาจัดขยะ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย

จานวน

1,850,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับจัดโครงการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ สาหรับรถบรรทุกขยะ ที่อยู่ในความรับผิดของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงหรือ
จ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ สาหรับ
รถบรรทุกขยะ ที่ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย สาหรับใช้ในพื้นที่
ตาบลทรงคนอง
งานบาบัดน้าเสีย
รวม

400,000 บาท

400,000 บาท
350,000 บาท

50,000 บาท

235,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

235,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมากาจัดวัชพืชในแม่น้า คู คลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตาบลทรงคนอง จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดวัชพืชในแม่น้า คู คลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่
ตาบลทรงคนอง ตามสภาพของความหนาแน่นวัชพืชและความจาเป็น เพื่อให้

เกิดการระบายน้าที่ดีและป้องกันน้าเน่าเสียของน้าในแหล่งน้าสาธารณะ ตาม
โครงการกาจัดวัชพืชในแม่น้า คู คลอง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้าเน่าเสียและบาบัดน้าเสียในแหล่งน้า จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
สาหรับจัดโครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันเน่าน้าเสียและบาบัดน้า
เสียในแหล่งน้า
ค่าวัสดุ

รวม

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

515,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

515,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

515,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาแผ่นพับ เอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารขององบต.ทรงคนองได้
อย่างทั่วถึง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน
จานวน

20,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดวิเคราะห์
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ น้ายาต่างๆ ถุง
มือ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจุลินทรีย์บาบัดน้าเสียชนิดก้อนหรือชนิดน้า ฯลฯ เพื่อ
ใช้สาหรับแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฯ สาหรับเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของอปท.ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 10
โครงการกฎหมายน่ารู้สาหรับสตรี
จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สาหรับ
สตรี เช่น ค่าใช้สอยเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โครงการที่ 14
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน

จานวน

30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) (ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 13
โครงการงานวันคนพิการสากล
จานวน

5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การเข้าร่วมกิจกรรมงานคนพิการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ผ.
02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 7
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้กับ

จานวน

20,000 บาท

ผู้สูงอายุในตาบลทรงคนอง สาหรับเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุที่
จาเป็น ค่าน้าดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง (กรณีเดินทาง
ไปร่วมกิจกรรม) อาศัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานงาน
ต่าง ๆ ของ อปท. และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.
02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครง
การที่ 7
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น คาใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) (ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 16
โครงการจัดงานวันเด็ก
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2563 สาหรับ
เป็น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุที่จาเป็น เช่นของรางวัล ค่านาดื่ม ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็น ฯลฯ อาศัยตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานงาน
ต่าง ๆ ของ อปท. ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.
02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครง
การที่ 8
โครงการจัดประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน
จานวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดประชุมประชาคม ในระดับ
หมู่บ้าน ระดับตาบล สาหรับเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 12
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน

จานวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนของตาบลทรงคนอง จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาหรับจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 5
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้กับคน
พิการในตาบลทรงคนอง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 3
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
ในตาบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565)(ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนของตาบลทรงคนอง จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาหรับจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 6
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) (ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 15
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในตาบลทรงคนอง
จานวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน
พื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โครงการที่ 1
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

215,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

215,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

215,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/งานพิธีการต่างๆ ในวัน
สาคัญ เช่น พิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 1
โครงการทาบุญกลางบ้าน(ลอยเรือสาเภา)

จานวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานทาบุญกลางบ้าน สาหรับจ่าย
เป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุจาเป็นที่ใช้ในการจัดงานพิธี ฯ เช่น ดอกไม้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 5
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น่าใช้
ค่ จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจาปี 2562 สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเวที ค่าเช่าชุดในการ
แสดงในงาน ค่าอาหารเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดฯ ค่าวัสดุจัดทากระทง และวัสดุอื่นในการจัดกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 2
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้าขอ
พรผู้สูงอายุ ประจาปี 2563 สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้าย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่าอาหารเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
จัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุจาเป็นที่ใช้ในการจัดงาน
พิธี ฯ เช่น ดอกไม้ น้าหอม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (25612565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 4
โครงการแห่เทียนจานาพรรษา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประจาปี 2562 สาหรับจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่งต้นเทียนและรถขบวนแห่ต้น
เทียน และวัสดุอื่นในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 3
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

5,000 บาท

รวม

500,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องจัก อุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับงานซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้าง ฯลฯ ของกองช่าง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรงงานในการ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ เช่นค่าจ้าง
ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้า อาคารที่ชารุด ฯลฯ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน หรือการจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินเอง
ค่าวัสดุ
รวม

200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง

200,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อลูกรัง ทราย หินคลุก ยางมะตอยสาเร็จรูป น้า
ยาง ตะปู สี ไม้ ฯลฯ สาหรับงานซ่อมแซมถนน อาคาร
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,721,000 บาท

รวม

4,721,000 บาท

รวม

4,721,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกเริ่มจากบริเวณประตูระบายน้าคอลง จานวน
ยาว ที่ดินนายสนั่น่ เพ็งนาเรนทร์ สิ้นสุดเขตสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุกเริ่มจากบริเวณ
ที่ดินบ้านนางบุญชม อั้นคง โดยทาการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ไปสิ้นสุดที่ระยะทาง 435 เมตร
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณที่ดินนางบุญชม อั้น
คง กับที่ดิน นางฉวีวรรณ พึ่งบารุง โดยทาการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.80 เมตร
โครงการขยายแนวเขื่อนบริเวณที่ดินนางทองหยิบ ทองประเสริฐ หมู่ที่ 5
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นโครงการจ้างเหมาขยายแนวเขื่อนบริเวณที่ดินนาง
ทองหยิบ ทองประเสริฐ หมู่ที่ 5 ไปถึงระยะทาง 130 เมตร โดยทาการ
ก่อสร้างผนังเขื่อนสูง 1.50 เมตร ไปถึงระยะทางยาว 130 เมตร
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้าท่วมเริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ ทองประเสริฐ จานวน
ถึงบ้านนายไพศาล อินค้า หมู่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้าท่วม โดยทาการศ่อมซม
เขื่อนเดิมกว้าง 0.70 เมตร ยาว 126 เมตร
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตาบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 6
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้านตาบล
ทรงคนอง หมู่ที 1 - 6 ที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ รายละเอียดตามประมาณ
การของ อบต. ทรงคนอง
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม จานวน
หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดิม โดยเริ่มจากปากทางถนนเลียบคลองครามไปเชื่อมต่อ

1,800,000 บาท

298,000 บาท

774,000 บาท

119,000 บาท

300,000 บาท

995,000 บาท

ถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 6 โดยทาการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 346.70 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,733.50 ตารางเมตร
โครงการติดตั้งท่อสูบน้า พร้อมมอเตอร์ที่คลองยายม้วน หมู่ที่ 5

จานวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งท่อสูบน้าขนาด 0 8 นิ้ว ท่อยาว 8 เมตร
พร้อมมอเตอร์สูบน้าขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า พร้อมหลังคาคลุม
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณที่ดินนางสมปอง หมู่ 2

จานวน

119,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

รวม

35,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งราวกันอัตราย บริเวณที่ดินนางสมปอง
เหมนิยะมานันท์ ซอยทรงคนอง 4 หมู่ 2
โครงการเสริมถนน (ถนนเดิมลาดชัน)บริเวณซอยทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ)
หมู่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการเสริมถนน (ถนนเดิมลาดชัน) บริเวณซอย
ทรงคนอง 14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ที่ 2 โดยทาการเสริมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ผิวทางลาดเดิม ระยะทางยาว 8 เมตร
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมส่งเสริมการทาเกษตรปลอดภัย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร
เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรในการทาเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ สาหรับจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัด
โครงการ ฯ อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกรร
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.
02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 แผนงานการเกษตร โครงการที่ 1
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

6,050,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,960,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จานวน

110,000 บาท

รวม

850,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

2,000,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

รวม

3,090,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมโซ่และบาร์
โซ่ จานวน 1 เครื่อง ตัวเครื่องมีกาลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 1 แรงม้า และมีความ
ยาวบาร์โซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อเมนประปาและหอถังประปาบาดาลของ อบต.ทรง
คนอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในงานกิจการประปา
ของ อบต.ทรงคนอง ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานประปา เช่น ท่อน้าประปา
บาดาล และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้า มิเตอร์ไฟฟ้า สารกรองน้าสาหรับถังกรอง
น้าประปาบาดาล และสาหรับโรงกรองน้าดื่มเพื่อประชาชน ตลอดจนวัสดุ
อื่น ๆ ที่จาเป็นที่ไม่ได้ตั้งไว้ในประเภทอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของหอถังประปาบาดาล อาคารบังคับน้า (ประตู
ระบายน้า) และโรงกรองน้าดื่มเพื่อประชาชน ของ อบต.ทรงคนอง
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

240,000 บาท

จานวน

190,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซับ
เมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง ชนิดใบพัดสแตนเลส ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงานงบประมาณ เพื่อใช้สาหรับเปลี่ยนในกรณี
เครื่องสูบน้าที่ใช้อยู่ไม่ทางานหรือชารุดเสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน

50,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จานวน 2 เครื่อง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้าใต้ดิน ฯลฯ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,850,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาข้าง อบต.เก่า (ถังแชม
เปญ) หมู่ที่ 4 ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมรื้อถอนถัง
เก่าและฐานราก
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5
จานวน

112,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหอถังประปาข้าง อบต.เก่า (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 4

- เพื่อขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านปากซอยทรงคนอง 12 ถึงทางเข้า
โรงเรียนข้างกาแพงวัด โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด ? 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 220 เมตร ต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม รายละเอียด
ตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากซอยแม่ส้มเสี้ยว จนสุดเขตตาบลทรงคนอง จานวน
หมู่ที่ 5
- เพื่อขยายเขตท่อเมนประปาโดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด ? 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 230 เมตร ต่อเชื่อม
เข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม รายละเอียด
ตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการชยายเขตท่อเมนประปา ซอยทรงคนอง 1 (บ่อปลา) หมู่ที่ 1
จานวน

93,000 บาท

171,000 บาท

- เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคนอง 1 (บ่อปลา) หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้าน
นายชัยชาญ วาระวิจิตร ถึงบ้านนายชนะ เล่าอุย โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 200 เมตร และ
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 250 เมตร ต่อเชื่อมเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ่ 6 โดยเริ่มจากสะพาน 2 มายังถนนปิ่น จานวน
เกล้าและเดินท่อไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านนายมนตรี แชบัว
- เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปาเหล็ก เป็น
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 1,025 เมตร PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร ต่อเชื่อมเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคนอง 3 หมู่ 1
จานวน
- เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคนอง 3 หมู่ที่ 1 โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 322 เมตร และ
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 32 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 10 เมตร
, ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ต่อเชื่อมเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากบ้านนายประเสริฐ แก้วไทรคลุ้ง ถึง
จานวน
สะพานทางเข้าบ้านนายวีระ คิมประเสริฐ
- เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปา โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 220 เมตร ,
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 32 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 10 เมตร และ
ใช้ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร ต่อเชื่อมเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากปากซอยทรงคนอง 5 ถึงบ้านนางลาวัลย์ จานวน
ชิดเชื้อ หมู่ 2
- เพื่อเปลี่ยนท่อเมนประปาเหล็กเป็น
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 963 เมตร ,

502,000 บาท

113,000 บาท

125,000 บาท

519,000 บาท

ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 330 เมตร และใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร ต่อเชื่อมเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม รายละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
โครงการย้ายแนวท่อประปา จากบริเวณชายคลองมาบริเวณถนนซอย (เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซม) หมูที่ 1
โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เริ่มจากหอถังประปาหน้าห้องเช่านายเสมอ กิ่งสวัสดิ์ถึงปากซอย
ราษฎร์พัฒนา 2/1 โดย
ใช้ ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ยาว 265 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วม และเชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า
ช่วงที่ 2 เริ่มจากหอถังประปาหน้าห้องเช่านายเสมอ กิ่งสวัสดิ์ถึงบ้าน
นายเอน เอี่ยมประชา โดย
ใช้ ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ยาว 200 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ประกอบร่วมและเชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า
ช่วงที่ 3 เริ่มจากปากซอยบ้านนายมะยม คิมประเสริฐ ถึงบ้านนาย
สันติ คิมประเสริฐ โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ยาว 276 เมตร ใช้ท่อ
PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ยาว 250 เมตร ใช้ท่อ
PE100 PN10 ขนาด 0 32 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร และ ใช้ท่อ
PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ยาว 150 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วมและเชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า
ช่วงที่ 4 เริ่มจากปากซอยหน้าบ้านนางไพรินทร์ เผือกสมจิตรเชื่อมต่อกับ
ท่อเดิมหน้าสวนนายสุชาติ เหมือนวงษ์ธรรม โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ยาว 375 เมตร ใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 63 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 32
มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร และ ใช่ท่อ
PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบร่วม และเชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า
ช่วงที่ 5 เริ่มจากบ้าน น.ส.ฉวี เทียมทัด ถึงปากทางเชื่อมต่อกับท่อเมน

จานวน

715,000 บาท

เดิม โดยใช้
ท่อ PE100 PN10 ขนาด 0 90 มิลลิเมตร ยาว 184 เมตร และ ใช่ท่อ
PE100 PN10 ขนาด 0 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ร่วม และเชื่อมต่อเข้ากับบ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้า
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 ตั้งจ่าย
เป็นเวลา 12 เดือน
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณการทั้งปี ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สาหรับให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แก่
นายจ้าง ตั้งจ่ายเป็นเวลา 12 เดือน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนองที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (ประมาณการจาก
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 โครงการที่ 2
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและทุพลภาพในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ฉบับที่ 4 พ.ศ.

รวม 12,556,865 บาท
รวม 12,556,865 บาท
รวม 12,556,865 บาท
จานวน

221,000 บาท

จานวน

8,900 บาท

จานวน

9,500,000 บาท

จานวน

1,550,000 บาท

2562 (ประมาณการจากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการที่ 3
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์รับรองและได้
วินิจฉัยแล้ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 โครงการที่ 1
สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจาเป็นหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น เหตุสาธารณภัย อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ ฯลฯ อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกาหนดให้มีเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความเหมาะสม และตามหนังสือด่วน
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
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลทรง
คนอง ตั้งไว้ 60,000 บาท โดยสมทบคิดเป็นเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย
เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่ายตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) (ผ.01) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 แผนงานงบกลาง โครงการ
ที่ 1
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสะสมกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

36,000 บาท

800,000 บาท

60,000 บาท

380,965 บาท

(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จ บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 6 และหนังสือด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งประมาณการรายรับ
ทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน)

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน

60,000

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000

36,000

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

221,000

221,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,500,000

9,500,000

8,900

8,900

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

380,965

380,965

สารองจ่าย

800,000

800,000

1,550,000

1,550,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินเดือน
(ฝ่าย
การเมือง)

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบ
บุคลากร

แผนงาน
แผนงานการ
สร้าง
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
แผนงาน
แผนงาน
แผนงานงบ
แผนงาน
ความ
แผนงาน แผนงาน การรักษา
การ
อุตสาหกรรม วัฒนธรรม
เคหะและ
บริหารงาน
กลาง
การเกษตร
เข้มแข็ง
สาธารณสุข การศึกษา ความสงบ
พาณิชย์
และการโยธา
และ
ชุมชน
ทัว่ ไป
ของ
ภายใน
นันทนาการ
ชุมชน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน

45,600

45,600

1,160,520 1,160,520

90,720

90,720

ตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

768,940 1,095,360 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน

81,420

เงินเดือนพนักงาน

436,440

เงินประจาตาแหน่ง

60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ค่าตอบแทน ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างจัดทาป้าย

50,000

45,600

84,000

84,000

169,000

394,420

5,017,660 7,922,420
716,520

42,000

210,000

312,000

30,000

22,000

50,000

102,000

660,000

263,800

15,000
110,000

45,600

280,080

ค่าเช่าบ้าน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

12,000

1,032,180 1,301,280 571,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบ
ดาเนินงาน

132,000

532,080

2,055,500 4,027,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน
จ้าง
(ฝ่ายประจา)

532,080

50,000 150,000

10,000

690,000 1,623,800

36,000

486,000

522,000

50,000

15,000

80,000

120,000

480,000

10,000

10,000

ประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีต่างๆ
ค่าจ้างเหมากาจัดวัชพืช
ในแม่น้า คู คลอง
สาธารณะ ในเขตพื้นที่
ตาบลทรงคนอง

200,000

200,000

ค่าจ้างเหมาจัดทา/
ปรับปรุงแปนที่ภาษีฯ
การคัดลอกที่ดิน การ
สารวจภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ

800,000

800,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์

20,000

20,000

ค่าตรวจสอบคุณภาพ
น้าอุปโภคบริโภค

30,000

30,000

โครงการจ้างเหมา
บริการกาจัดขยะ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธกี าร
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1,850,000

1,850,000
15,000

20,000

35,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือนอก
ราชอาณาจักร เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียนอบรม
ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและ
ลงทะเบียนอบรม
สัมมนา

500,000

500,000

150,000

170,000

50,000

50,000

50,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

50,000

10,000

10,000

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน

20,000

20,000

โครงการกฎหมายน่ารู้
สาหรับสตรี

10,000

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

20,000

โครงการคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน
โครงการงานวันคน
พิการสากล
โครงการจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันและงาน
รัฐพิธีต่างๆ

20,000

30,000

30,000

5,000

5,000

100,000

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ

20,000

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล

10,000

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก

20,000

20,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในชุมชน

30,000

30,000

โครงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
สานสัมพันธ์ร่วมชุมชน
โครงการจัดอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน

5,000

80,000

5,000

80,000

โครงการจุดร่วมบริการ
ประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
วันหยุดปีใหม่และ
สงกรานต์

60,000

60,000

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

50,000

50,000

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย

30,000

30,000

โครงการตรวจสภาพถัง
ดับเพลิงพร้อมเติม
สารเคมีดับเพลิง

10,000

10,000

โครงการทาบุญ
กลางบ้าน(ลอยเรือ
สาเภา)

10,000

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯ
ด้านการศึกษา

5,000

5,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

10,000

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้เกีย่ วกับ

4,000

4,000
30,000

30,000

บทบาทหน้าที่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
และอาสากู้ภยั
(OTOS)ของอบต.ทรง
คนอง
โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

300,000

โครงการรณรงค์ ลด คัด
แยกขยะมูลฝอย

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

20,000

200,000

โครงการรับชาระภาษี
เคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

300,000

200,000

1,000

1,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

10,000

10,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

50,000

50,000

ผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

10,000

โครงการส่งเสริมและ
ประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาด้านการเรียนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรงคนอง

10,000

10,000

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจ

100,000

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านอาชีพแก่เด็ก
และเยาวชน

50,000

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนภายในตาบล
ทรงคนอง

20,000

20,000

โครงการสานสัมพันธ์วัน
ครอบครัว

10,000

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

50,000

50,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

50,000

โครงการแห่เทียนจานา
พรรษา

5,000

โครงการอบรมการดูแล
รักษาและป้องกันน้า
เน่าเสียและบาบัดน้า
เสียในแหล่งน้า
โครงการอบรมส่งเสริม
การทาเกษตรปลอดภัย

5,000

10,000

20,000

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

10,000

10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กในทั้ง 4 ด้าน

10,000

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

388,220

388,220

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

250,000

500,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าวัสดุ

10,000

100,000
20,000

30,000

50,000

170,000 1,100,000

100,000

120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

50,000

250,000

150,000

450,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000

20,000

80,000

125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,000

20,000

15,000

235,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

610,000

70,000

50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

5,000

250,000

600,000

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

200,000

530,800
25,000

6,000
20,000

10,000

70,000

10,000

456,000
300,000
50,000

330,000
730,000

100,000
2,000,000

65,000
33,200

25,000

วัสดุสานักงาน

ค่า
ค่าไฟฟ้า
สาธารณูปโภค

50,000

530,800

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

10,000

985,000
100,000

28,200

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง

255,000

100,000

300,000 2,300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

20,000

20,000

ค่าบริการโทรศัพท์

20,000

20,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน 1 ตัว

4,000

4,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารสูงบานเปิดทึบ
4 ชั้น (จานวน 3 ตู)้

22,500

22,500

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน 9 ตัว

36,000

36,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง

44,200

44,200

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2
บานเลื่อนกระจก สูง
182.5 ซม. กว้าง 91
ซม. ลึก 45 ซม.
(จานวน 2 ตู)้

6,000

6,000

13,600

13,600

จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก
บานเลื่อน จัดเก็บ 3 ชั้น
จานวน 1 ตู้

6,800

6,800

จัดซื้อโต๊ะสานักงาน
จานวน 1 ตัว

8,000

8,000

จัดซื้อโต๊ะสานักงาน
จานวน 4 ตัว

32,000

32,000

66,000

66,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล จานวน
3 เครื่อง

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค

35,000

35,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง

23,200

23,200

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานการประมวลผล/
ลงโปรแกรมแผนที่ภาษี
จานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1 จานวน 4 เครื่อง

88,000

88,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1
เครื่อง

4,300

4,300

จัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า จานวน 7 เครื่อง

40,600

40,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

19,000

19,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง

28,000

28,000

วิทยุ ชนิดประจาที่
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง
วิทยุ ชนิดมือถือ
จานวน 4 เครื่อง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

48,000

50,000

100,000

200,000

48,000

80,000

430,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้าใต้ดิน
(ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5
แรงม้า จานวน 2
เครื่อง

190,000

190,000

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6
จานวน 3 จุด

45,000

45,000

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1
จานวน 2 จุด

30,000

30,000

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4
จานวน 2 จุด

30,000

30,000

387,000

387,000

จัดซื้อเครื่องดับเพลิง
ชนิดหาบหาม (จานวน

1 เครื่อง)
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

15,000

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน
1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน ผิวจราจรหินคลุก
เริ่มจากบริเวณประตู
ระบายน้าคอลงยาว
ที่ดินนายสนั่น่ เพ็งนา
เรนทร์ สิ้นสุดเขต
สาธารณประโยชน์ หมู่
ที่ 3
โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมที่จอด
รถยนต์ สาหรับ
ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการภายในสานักงาน
โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาข้าง อบต.เก่า
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 4

1,800,000

1,800,000

298,000

298,000

192,000

500,000

192,000

500,000

โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5

112,000

112,000

โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปาจากซอยแม่
ส้มเสี้ยว จนสุดเขต
ตาบลทรงคนอง
หมู่ที่ 5

93,000

93,000

โครงการขยายแนว
เขื่อนบริเวณที่ดินนาง
ทองหยิบ ทองประเสริฐ
หมู่ที่ 5
โครงการชยายเขตท่อ
เมนประปา ซอยทรง
คนอง 1 (บ่อปลา) หมู่ที่
1

774,000

171,000

774,000

171,000

โครงการซ่อมแซมเขื่อน
ป้องกันน้าท่วมเริ่มจาก
บ้านนายประสิทธิ์ ทอง
ประเสริฐ ถึงบ้านนาย
ไพศาล อินค้า หมู่ 5

119,000

119,000

โครงการซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกภายในตาบล
ทรงคนอง หมู่ที่ 1 -หมู่
ที่ 6

300,000

300,000

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยการปูแอส

995,000

995,000

ฟัสท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่
6
โครงการติดตั้งท่อสูบน้า
พร้อมมอเตอร์ที่คลอง
ยายม้วน หมู่ที่ 5

300,000

300,000

โครงการติดตั้งราวกัน
อันตราย บริเวณที่ดิน
นางสมปอง หมู่ 2

119,000

119,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา หมู่ที่ ่ 6 โดยเริ่ม
จากสะพาน 2 มายัง
ถนนปิ่นเกล้าและเดิน
ท่อไปสิ้นสุดที่หน้าบ้าน
นายมนตรี แชบัว

502,000

502,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาซอยทรงคนอง 3
หมู่ 1

113,000

113,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาเริ่มจากบ้านนาย
ประเสริฐ แก้วไทรคลุ้ง
ถึงสะพานทางเข้าบ้าน
นายวีระ คิมประเสริฐ

125,000

125,000

โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาเริ่มจากปากซอย
ทรงคนอง 5 ถึงบ้าน

519,000

519,000

นางลาวัลย์ ชิดเชื้อ หมู่
2
โครงการย้ายแนวท่อ
ประปา จากบริเวณชาย
คลองมาบริเวณถนน
ซอย (เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบและ
ซ่อมแซม) หมูที่ 1

715,000

715,000

โครงการเสริมถนน
(ถนนเดิมลาดชัน)
บริเวณซอยทรงคนอง
14 (ซอยเต็กกอ) หมู่ 2
งบรายจ่าย
รายจ่ายอื่น
อื่น

16,000

16,000

รายจ่ายอื่น

20,000

20,000

22,000

22,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เงินอุดหนุนเอกชน

120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

120,000
1,071,000

รวม 12,556,865 6,050,000

35,000

5,221,000

1,071,000

215,000 515,000 7,002,980 4,136,640 2,821,320 1,058,000 15,120,960 54,732,765

