
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,158,935 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,402,855 บาท
งบกลาง รวม 14,402,855 บาท

งบกลาง รวม 14,402,855 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของคาจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2553 ตั้งจายเป็นเวลา 12 เดือน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณการทั้ง
ปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สําหรับ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทางานให้แกนายจ้าง ตั้งจายเป็น
เวลา 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทรงคนอง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562(ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย
การเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) โครงการที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทรงคนอง ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562(ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้พิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจํานวนผู้พิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) โครงการที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยรับรอง
และได้วินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ลําดับที่ 1
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,056,065 บาท

- เพื่อใช้จายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าในกรณี
จําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เชน เหตุ
สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอื่น ๆ ฯลฯ อันเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อประโยชนของทางราชการ หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจายจะกาหนดให้มีเงิน
สารองจายเพื่อกรณีที่จาเป็นได้ตามความเหมาะสม และตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เม.ย.2563/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิ.ย.2559/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 ก
.พ.2560/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พ.ย.2560/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธ.ค
.2561/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4967 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562/หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว5141 ลงวันที่ 18 ธ.ค
.2562/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.4/ว
1022ลงวันที่ 31 มี.ค.2563/หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1656 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2563/หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว
 4930 ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562
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รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลทรงคนอง โดยสมทบคิดเป็นเงินไมต่ํากวาร้อย
ละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยตั้งจายตามหลักเกณฑ ประกาศของคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยเงินสมทบขององคการ
บริหารสวนตําบลขนาดกลาง ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคา
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ โดยตั้งจายในอัตราเหมาจายตามหนังสือดวนมากที่มท
0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.01) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 4 แผนงานงบกลาง โครงการที่ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 378,790 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสะสมกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทั่ว
ไป (ไมรวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น มาตรา 6 และหนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งประมาณการรายรับทั่วไป (ไมรวมเงิน
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,200,620 บาท

งบบุคลากร รวม 8,476,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการ
บริหาร   สวนตําบลทรงคนอง 1 อัตรา อัตราละ 21,120
 บาท/เดือน        รองนายกองคการบริหารสวนตาบลทรงคนอง
 2 อัตราๆละ 11,610 บาท/เดือน โดยตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหาร สวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ
.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ
 ละ 1,900 บาท/เดือน     รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทรงคนอง 2 อัตราๆละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร สวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ
 ละ 1,900 บาท/เดือน     รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทรงคนอง 2 อัตรา ๆ ละ 950บาท/เดือน โดยตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร สวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทรงคนอง จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,160,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ ละ 11,610
 บาท/เดือน   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทรงคน
อง 1 อัตรา ๆ ละ 9,500 บาท/เดือน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทรงคนอง 9 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,560 บาท/เดือน โดยตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ตั้งจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และ
แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,602,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล      ทรงคนอง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หัวหน้าสํานักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร นักพัฒนาชุมชน นัก
วิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2564-2566)และที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
  (1) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นักบริหารงานอบต
. ระดับกลาง(ระดับ8) จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000 บาทตอ
เดือน โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตั้งตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคคลของอบต. และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของสวนราชการสําหรับนักบริหารงานอบต
.ระดับกลาง
  (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ธุรการฯ จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 13,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนงตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด โดย
ตั้งจายไว้ 12 เดือน ได้แก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานัก
ปลัด ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,101,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปีให้แกพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ผู้ชวยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงาน ภารโรง ยามฯ
ลฯ โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2564-2566)และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 136,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
สังกัดสานักงานปลัด ตาแหนง พนักงานขับรถยนต ผู้ชวยนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย คนงาน ภารโรง ยาม ผู้ดูแลเด็กฯลฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 3,105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 845,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 335,000 บาท

 (1)คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับบุคคลที่ได้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น คา
ตอบแทนให้แกคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการตาม
หนังสือที่ มท 080802/ว 1966 ลว 26 กันยายน 2560 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว 19
 กันยายน 2560 หนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลว 20 มี.ค.2563 หรือตามที่มีระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การกําหนดไว้
 (2)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 285,000
 บาท เพื่อจายในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตาบลทรงคนอง  รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาย
ใน และพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ทรงคนอง
 ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร-อาทิตยหรือวัน
หยุดนักขัตฤกษ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาเชาบ้าน จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินคาเชาบ้านตามระเบียบ ดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกเจ้าหน้าที่อบต
. ได้แก นายกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร ฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ได้แก คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ และเข้าเลมข้อบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาซัก
ฟอก คาจัดทําเบี้ยประกันภัยรถยนต คาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบนํา คาจ้างแบกหาม
สัมภาระ คาตักสิ่งปฏิกูล คาล้าง อัด ขยายฟิลม คาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ ใน
ภารกิจของหนวยงานเชน คาป้ายไวนิลและอื่นๆ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 21/7/2564  12:43:55 หน้า : 11/68



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000
บาท สําหรับจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการ
และคาใช้จายอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือ
หนวยงานตาง ๆ ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฏาคม 2548 ให้ตั้งได้ไมเกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่
ลวงมาแล้ว โดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต.หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท สําหรับจายเป็นคา
อาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการ
สภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ องคกรปกครอง
ปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยูในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น (โดยยอดที่ตั้งจายไมรวมในข้อ 1)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งขององคการ
บริหาร     สวนตําบลทรงคนองตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูล
ขาวสารปกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งจายตาม
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่6 กรกฎาคม 2561
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
อบรมสัมมนาตามหลักสูตรตางๆของนายกฯ รอง
นายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดฯและบุคคล
หรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งให้ปฏิบั่ตหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลทรงคนอง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ตามความจําเป็น ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม้

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่นเเละเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น สําหรับจายเป็นคาอาหาร คาป้ายโครงการ คาของ
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 195,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของหนวยงาน
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน หรือคาจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ที่ชํารุดหรือใช้งานไมได้ เชน คาจ้างซอมวัสดุอุปกรณ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต
สวนกลาง รถจักรยานยนต และวัสดุ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ใช้ในสํานักงานของสํานักงาน
ปลัดฯ เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ 
คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง ธงชาติ ธงประจําราชวงศ พระ
บรมฉายาลักษณ แผงกั้นห้อง กระดานดํา กุญแจ แฟ้มเก็บ
เอกสาร 
สิ่งพิมพตาง ๆ หมึกเครื่องถายเอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร แผน
ป้ายชื่อ หรือแผนป้ายตาง ๆ รวมทั้งคาประกอบดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน และคาจัดซื้อสิ่งของในการซอมแซม
วัสดุสํานักงาน รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) คาหนังสือพิมพ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในสํานักงานหรือที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ ได้แก ฟิวส หลอด
ไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งคาประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุง ตลอดจนคาจัดซื้อสิ่งของในการซอมแซมวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ของสํานักงานหรือ
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ เชน ถังขยะ ไม้
กวาด แปรง สบู ผงซักฟอก ถังใสน้ํา ถาด น้ํายาล้างจาน น้ํา
ดื่ม กะละมัง น้ํายาล้างห้องน้ํา ฟกระดาษชําระ ฯลฯ รวมทั้งคา
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ตลอดจนคาจัดซื้อสิ่งของในการซอมแซมวัสดุงานบ้านงาน
ครัว รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ํารถยนต ฟิลมกรองแสง
รถยนต น้ํามันเบรก ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตสวนกลาง และรถ
จักรยานยนต รวมทั้งคาประกอบหรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะ
และขนสง ตลอดจนคาจัดซื้อสิ่งของในการซอมแซมวัสดุยาน
พาหนะและขนสง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตสวนกลางและรถ
จักรยานยนต ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดฯ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาภาษี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัดฯ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพเอกสาร เมนบอรด เมาส เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ ฯลฯ รวมทั้งคาประกอบหรือปรับปรุงวัสดุ ตลอดจนคา
จัดซื้อสิ่งของในการซอมแซม รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน สนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และคาไฟฟ้าอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด
อบต.
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงานฯ คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ และคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท และคาใช้จาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพทขององคการบริหารสวน
ตําบลทรงคนอง เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ในงานภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว

งบลงทุน รวม 577,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 577,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
คาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 2 ตู้
คาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 13,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น จํานวน 2 ตู้
คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 16 ชอง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 16 ชอง จํานวน 1
 ตู้
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คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 2
 ตู้

คาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมคพร้อมติดตั้ง สําหรับ
ห้องประชุมองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง

จํานวน 167,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุดไมค
พร้อมติดตั้ง สําหรับห้องประชุมองคการบริหารสวนตําบลทรงคน
อง ได้แก 
เครื่องควบคุมไมคชุดประชุมเเละจายไฟ 1 เครื่อง
ไมคประชุมสําหรับประธาน 1 ชุด
ไมคประชุมสําหรับผู้เข้ารวมประชุม 20 ชุด
สายพวงไมคประชุม 10 เมตร 
เครื่องขยายเสียง 240 วัตต (Power Mixer 240 Watts)
ลําโพงตู้ 2 ทาง 60 วัตต (SPEAKER System)
คาเเรงพร้อมอุปกรณติดตั้ง
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อผ้ามานกันแสงพร้อมติดตั้ง ภายในสํานักงานอบต.ทรงคนอง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผ้ามานกันแสงพร้อมติดตั้ง ภายในสํานัก
งานอบต.ทรงคนอง ได้แก
ชั้นที่ 1 ห้องสํานักงานปลัด 
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด 
ขนาด 3.40 x 195 เมตร หรือ 6.63 ตารางเมตร จํานวน 10 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.14 ตารางเมตร จํานวน 4 ชุด
ชั้นที่ 2 ห้องกองชางเเละสาธารณสุข
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.41 ตารางเมตร จํานวน 9 ชุด 
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด
ชั้นที่ 2 ห้องปลัดอบต.
ขนาด 0.78 x 1.90 เมตร หรือ 1.48 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด
ขนาด 0.78 x 2.07 เมตร หรือ 157 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.41 ตารางเมตร จํานวน 8 ชุด
ชั้นที่ 3 ห้องประธานสภาเเละรองประธานสภาอบต.
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.41 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด
ชั้นที่ 3 ห้องประชุม(ใหญ)
ขนาด 2.10 x 1.95 เมตร หรือ 4.09 ตารางเมตร จํานวน 1
 ชุด (มานหลุยส)
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด 
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.14 ตารางเมตร จํานวน 7
 ชุด (มานหลุยส)
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 2.32 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด 
ขนาด 1.75 x 1.95 เมตร หรือ 3.41 ตารางเมตร จํานวน 7 ชุด
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด
ขนาด 1.70 x 1.95 เมตร หรือ 3.31 ตารางเมตร จํานวน 4 ชุด
ขนาด 1.40 x 1.60 เมตร หรือ 2.24 ตารางเมตร จํานวน 3 ชุด
ขนาด 1.60 x 1.95 เมตร หรือ 3.12 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด 
ขนาด 0.76 x 2.07 เมตร หรือ 1.57 ตารางเมตร จํานวน 2 ชุด  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
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- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
จํานวน 2 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm) - มีความเร็วใน
การพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm) - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มี
หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือ
ขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้
ไมน้อยกวา 150 แผน - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
จํานวน 1 เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฏในเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 -2565) (แก้ไข,เพิ่ม
เติม) ฉบับที่ 3/2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป บัญชี
ครุภัณฑ โครงการที่ 1  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑที่อยูในความรับผิด
ชอบของสํานักงานปลัดฯ เป็นรายจายที่ซอมเเซมโครงสร้าง
ครุภัณฑขนาดใหญเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ หรือตอเติม ดัด
เเปลง ปรับปรุง ครุภัณฑ เชนรถยนตสวนกลาง รถจักรยายนต (ไม
รวมคาซอมบํารุง หรือคาซอมสนกลาง) เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมฯ อําเภอ
สามพราน   สําหรับเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ  ประจําปี 2564

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างงานวิจัยเพื่อสํารวจและประเมินความพึงพอ
ใจในงานบริการประชาชนของผู้รับบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลทรงคนอง ประจําปี 2564 โดยจ้างองคกรหรือสถาบันที่
เป็น กลางในการวิจัย
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,399,060 บาท
งบบุคลากร รวม 2,735,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,735,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,505,080 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการ
พัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
 โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหน
ตําแหนงที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามที่ระเบียบกฏหมาย
กําหนด โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ดังนี้ ผู้อํานวยการกอง
คลัง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ตอเดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินคาจ้าง
ประจําปี ให้แกลูกจ้างประจํา สังกัดกองคลังฯ ตําแหนงนัก
วิชาการคลัง โดยตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 818,880 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคา
ตอบแทนประจําปีให้แกพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ตําแหนงผู้
ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจดมาตรวัด
น้ํา ฯลฯ โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2564-2566) และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 76,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ พนักงานจดมาตรวัดน้ํา ฯลฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 364,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 203,500 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 109,000
 บาท เพื่อจายในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง ตามหลัก
เกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสําเร็จ
และสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 94,500 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการ หรือ
บุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. และอื่นๆ ตาม
หนังสือที่ มท 0809.2/ว268 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 หรือตาม
ที่มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว้วาสามารถให้
จายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร-อาทิตย วัน
หยุดนักขัตฤกษ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน จํานวน 126,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินคาเชาบ้านตามระเบียบ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนังานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สนุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 76,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ สื่อประชา
สัมพันธ การชําระภาษีตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 1,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ การรับชําระภาษี
เคลื่อนที่ เอกสาร แผนพับประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนอบรม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งกรณี
เป็นการจ้างเหมาซอมแซมสิ่งของและคาแรงงานหรือคาจ้างแรง
งานในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดหรืองานไม
ได้ เชน คาจ้างซอมวัสดุอุปกรณ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ รถ
จักรยานยนต และวัสดุ ครุภัณฑอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 158,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุตางๆ ที่ใช้ในสํานักงานกอง
คลัง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ที่
หนีบกระดาษ กาว ตรายาง แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกเครื่องถาย
เอกสาร รวมทั้งคาประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน และคาจัดซื้อสิ่งของในการซอมแซมวัสดุสํานักงาน รวม
ถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง (ถ้ามี) คาวัสดุแบบพิมพตางๆ ใบเสร็จรับเงินคาน้ํา
ประปา คาขยะ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถ
จักรยานยนต เรือเครื่อง สําหรับออกเก็บเงินคาน้ําประปา,คา
ขยะ และงานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ผ้า
หมึกปริ๊นเตอร เมนบอรด เมาส คียบอรด เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ ในงานภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลทรงคนอง

งบลงทุน รวม 59,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 37,700 บาท

เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบาน
เลื่อน ขนาด 87*40*87 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้  เป็นเงิน 4,500
.- บาท
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด 3
 ฟุต  จํานวน 3 ตู้ เป็นเงิน  14,700.- บาท
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนัก
พิง ขนาด 65*70*107 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน  7,500
.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบาน
เลื่อน ขนาด  118*40*87 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้  เป็น
เงิน 5,000.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ลิ้นชัก ขนาดไมน้อยกวา 40*50*65
 เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้  เป็นเงิน 6,000.- บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

 เป็นคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Leael) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
     3) มีหนวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อย 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดควาจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
      - มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwrk Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
      - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
น้อยกวา 3 ชอง
      - มีแป้นพิมพและเมาส
      - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,180,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,180,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,180,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตําบลทรงคนอง จํานวน 1,180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เเละอุปกรณ
ประกอบรวมทั้งระบบพร้อมติดตั้ง ภายในตําบลทรงคนอง
 จํานวน 15 จุด
1. บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพรละมัย จํานวน 2 จุด หมูที่ 1
2. บริเวณโค้งหอถังประปา โรงงานฟรุ๊ตช็อป จํานวน 2 จุด หมู
ที่ 1
3. บริเวณหอถังประปาห้องเเถวนายเสมอ   กิ่งสวัสดิ์ จํานวน 2
 จุด หมูที่ 1
4. บริเวณซอยทรงคนอง 14 จํานวน 1 จุด หมูที่ 2
5. บริเวณซอยทรงคนอง 15 จํานวน 1 จุด หมูที่ 2
6. บริเวณบ้านนายพนม   อินแป้น จํานวน 1 จุด หมูที่ 2 
7. บริเวณซอย 8 จํานวน 1 จุด หมูที่ 4
8. บริเวณอูเหวา จํานวน 1 จุด หมูที่ 4
9. บริเวณคลองบ้านเหนือ จํานวน 1 จุด หมูที่ 4
10. บริเวณสะพาน 2 จํานวน 1 จุด หมูที่ 6
11. บริเวณสะพาน 3 จํานวน 1 จุด หมูที่ 6
12. บริเวณบ้านนางพวงทอง   กองเกิดทอง จํานวน 1 จุด หมู
ที่ 6 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กล้องโทรทัศนวงจรปิดแบบ IP แบบมุมมองคง
ที่ (IP FIXED CAMERA )
(2) เครื่องบันทึกภาพ
แบบ Network Video Recorder (NVR) 16 Ch 
(3) อุปกรณควบคุมเครือขายกลาง
แบบ Digital Network Switch 24 port
(4) เครื่องสํารองไฟขนาด 2KV (2000VA) 1200 Watt
(5) จอภาพขนาด 50 นิ้ว (TV Monitor)
(6) อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขาย สายใยแก้วนํา
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แสง (Media Converter)
(7) สายสัญญาณใยแก้วนําแสงชนิดแขวนอากาศมีสลิงติดตั้งภาย
นอก 6 Core
(8) สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร
(9) สายไฟ VCT 2 x 1.5 Sqmm
(10) มิเตอรไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์
(11) ตู้เก็บอุปกรณภายนอกอาคาร    
 (12) ตู้เก็บอุปกรณภายใน Rack 19” 36 U
(13) เสาติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดและตู้เก็บอุปกรณภายนอก
อาคาร พร้อมอุปกรณจับยึด 
(14) คาแรงติดตั้งพร้อมติดอุปกรณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามคําสั่งของ อบต
.ทรงคนอง เชน คาตอบแทนอปพร. ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจุดรวมบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันหยุดปีใหมและสงกรานต

จํานวน 60,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งจุดรวมบริการประชาชน เพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันหยุด เชน เทศกาล
ปีใหมและเทศกาลสงกรานต สําหรับจายเป็นคาป้าย
โครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการประดับไฟทาง คาเชาเต็นท คาตอบแทนหรือคาเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่อปพร.    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดบริการฯ
ลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 1

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ประสบภัย สําหรับจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ เครื่อง
ใช้ที่จําเป็น ถุงยังชีพฯลฯ ตามหลักเกณฑการชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน โครงการที่ 8

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับภัย
จากไฟไหม้ฯลฯ สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม

โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสภาพถังและจัดซื้อสาร
เคมี     สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากเหตุ
สาธารณภัยให้กับประชาชนในตําบลทรงคนองและคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที่ 5
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาสากู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรง
คนอง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) และอาสากู้ภัย (OTOS) สําหรับเป็นคาตอบแทนวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2565) (ผ.02)ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุง ซอมแซมทรัพยสินตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุนํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเสื้อ,กางเกง,ชุดดับเพลิง,
ถุงมือ,รองเท้า, หมวก,ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยตางๆ เชน อป
พร,OTOS

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ/สารเคมี ทอสูบ
น้ําดับเพลิงพร้อมข้อตอ สายฉีดดับเพลิงพร้อมข้อตอและวัสดุ
อื่นๆ ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ําเคมี น้ํายาเคมีดับเพลิง ตู้เก็บถังดับ
เพลิง ฯลฯ สําหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,888,420 บาท

งบบุคลากร รวม 710,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้
แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูฯ โดยตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงตอบ
แทนประจําปีให้แกพนักงานจ้างในสังกัดสํานักงาน
ปลัดฯ ตําแหนง 
ผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจายไว้ 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี                  
(2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน
จ้าง สังกัดสํานักงานปลัดฯ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก โดยตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,115,420 บาท
ค่าใช้สอย รวม 514,420 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประสบการณการเรียนรู้สานสัมพันธรวมชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรงคน
องให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสัมพันธที่ดีกับชุมชน สําหรับจาย
เป็นคาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 6

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารศูนยฯด้านการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําเอกสารเผยแพรข้อมูลขาว
สาร กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง เชน จัดทํา
เอกสาร/แผนพับ คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการ
ศึกษา โครงการที่ 10
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โครงการปรับภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการ สําหรับเป็นคาวัสดุ อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผน
งานการศึกษา โครงการที่ 8

โครงการสงเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนรู้ของ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการประเมินผลกิจกรรม
การเรียนรู้รวมกันระหวางครู นักเรียนและผู้ปกครองของเด็กนัก
เรียนที่จบการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล  ทรงคนอง สําหรับเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผน
งานพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่3 โครงการ 1
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 434,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง สําหรับเป็นรายการเบิกหัก
ผลักสงเข้าบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง ได้แก 
(1) คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 294,000
 บาท สําหรับเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง โดยตั้งจายในอัตรา 20 บาทตอคน
ตอวัน จํานวน 245 วัน สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลทรงคนอง จํานวน 60 คน ตามอัตราการจัดสรร
ที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา โครงการที่ 14 
(2) คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 102,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาทตอปี สําหรับจัดหา
สื่อและวัสดุการเรียนการสอนและเครื่องเลนสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก(ที่ไมใชลักษณะเป็นครุภัณฑ)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต
.ทรงคนองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผน
งานการศึกษา โครงการที่ 11 
(3) คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี 
(4) คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 6,800 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
สําหรับคาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 
(5) คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 10,200 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้
จายสําหรับคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง 
(6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 14,620 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายสําหรับคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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โครงการสานสัมพันธวันพอ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีตอบิดา สําหรับ
เป็นคาตกแตงสถานที่ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมและคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 โครงการที่ 4

โครงการสายใยรักแมลูกผูกพัน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีตอมารดา สําหรับ
เป็นคาตกแตงสถานที่ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมและคาใช้จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 โครงการที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็กใน
ทั้ง 4 ด้าน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้แกเด็กและ
ผู้ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง สําหรับจายเป็นคา
ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการฯ คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการที่ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม วัสดุ อุปกรณ ระบบ
เครื่องกรองน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนองฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 601,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือที่อยูในความรับผิดชอบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ถังขยะ ไม้กวาด แปรง สบู ผงซัก
ฟอก ถังใสน้ําถาด น้ําดื่ม น้ํายาล้างห้องน้า กระดาษชําระ ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 541,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เป็นนมรสจืดชนิดถุงหรือ
กลองสําหรับให้เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหาร   สวนตําบลทรงคนอง และโรงเรียนวัดทรงคนอง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02)ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการที่ 12 และ 13 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารกรองหรือใส้กรอง สําหรับถังกรอง
น้ํา   ประปาและถังกรองน้ําดื่มของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรง
คนอง ตลอดจนวัสดุอื่นๆที่จําเป็นที่ไมได้ตั้งไว้ในประเภทอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,063,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,063,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,063,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน 888,000 บาท สําหรับ
เป็นคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดทรงคนอง จํานวน 222 คน จํานวน 200 วัน ในอัตรา
คนละ 20 บาทตอวัน ตามอัตราการจัดสรรที่ได้รับการอุดหนุนงบ
ประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นในปีงบ
ประมาณ 2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ( ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการ
ที่ 15
(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดทรงคนอง เป็นเงิน 175,000 บาท สําหรับ
เป็นคาใช้จาย ตามโครงการจ้างครูสอนระดับประถมศึกษาวุฒิ
ปริญญาตรีตามอัตราที่ขาดแคลน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงินจํานวน
ทั้งโครงการ 189,000 บาท โรงเรียนฯมีงบประมาณสมทบคาจ้าง
เป็นเงิน 5,000 บาทและเป็นคาประกันสังคม 9,000 บาท งบ
ประมาณที่อบต.ทรงคนองสนับสนุนเป็นเงิน 175,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02
) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษาโครงการที่ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,844,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,948,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,948,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,355,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ในตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงาน
ธุการ และตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2564-2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แก พนักงานสวนตําบล ใน
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในตําแหนงที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง ตามระเบียบกฎหมายกําหนด โดยตั้ง
จาย 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,406,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปี ให้แก พนักงานจ้าง ในสังกัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดเบา คนงานประจํารถขยะ คนงาน นักการ ฯลฯ
 โดยตั้งจาย 12 เดือน ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง ใน
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในตําแหนง พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดเบา คนงานประจํารถขยะ คนงาน นักการ ฯลฯ
 โดยตั้งจาย 12 เดือน

วันที่พิมพ : 21/7/2564  12:43:55 หน้า : 37/68



งบดําเนินงาน รวม 698,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 293,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 173,500 บาท

เพื่อจายเป็น
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 115,000
 บาท เพื่อจายในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ให้แก พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ตามหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจายตามระบียบกระ
ทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(2) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ 58,500 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ วันหยุดราชการ วันเสาร - อาทิตย หรือวัน
หยุดนักขัตฤกษ ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ใน
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินคาเชา
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 ก.พ. 59 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 ส.ค. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
ในระหวางปีการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แตมิใชเป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน คาแบกหามสัมภาระ คาตักสิ่งปฏิกูล คาล้างอัดฉีด
รถ คาตรวจสารเคมี ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําสื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่ใช้ในการประชา
สัมพันธ/รณรงค เผยแพรข้อมูลขาวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้
แกประชาชนทั่วไป ที่อยูในความรับผิดของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือกับ
เอกชน สําหรับจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการประชุมที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ทั้งนี้ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม หรือบุคคล/คณะบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ทั้งวัสดุและ
ครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคา
แรง หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษา
หรือซอมแซม
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด แฟ้ม แบบ
พิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงปิดประกาศ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เบรกเกอร เครื่องประจุ
ไฟ ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ สบู ผงซักฟอก ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจก
เงาน้ําดื่ม น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาฆา
เชื้อโรค ถังใสน้ํา ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ เหล็ก ปูน
ซีเมนต ทินเนอร สี แปรงทาสี จอบ สวาน เลื่อย ค้อน ตะปู เทป
วัดระยะ ตลับเมตร ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ชุดเกียรรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญ
าณไฟฉุกเฉิน ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมอง
ข้าง ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน กรวย
จราจร ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ รถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี แก๊สหุงต้ม ถาน ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อแขนยาวหรือ
แขนสั้น กางเกงขายาว ชุดหมี ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิด
จมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เขา (ร้องเท้าบู๊ต) ฯลฯ สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างทอ งานประจํารถขนขยะ งาน
ฉีดพนสารเคมี งานด้านการแพทย และการปฐมพยาบาล การ
ป้องกันการติดเชื้อ หรืองานอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร เมนบอรด เมาส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน มิเตอรไฟฟ้า - น้ํา สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบลงทุน รวม 198,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง ขนาดความ
กว้างไมน้อยกวา 60 เซนติเมตร ลึกไมน้อย
กวา 65 เซนติเมตร และสูงไมน้อยกวา 95 เซนติเมตร
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ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก) จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก โครงตู้
ทําจากเหล็กแผน เป็นตู้ใสเอกสาร มีขนาดความกว้างไมน้อย
กวา 87 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 40 เซนติเมตร และสูงไมน้อย
กวา 87 เซนติเมตรร มีชั้นวางเอกสารปรับระดับ 2 ชิ้นหรือมีชอง
เก็บเอกสาร 3 ชั้น

ตู้เก็บเอกสาร (แบบบายเลื่อนกระจก) จํานวน 1 ตู้ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก โครง
ตู้ทําจากเหล็กแผน เป็นตู้ใสเอกสาร มีขนาดความกว้างไมน้อย
กวา 118 เซนติเมตร ลึกไมน้อยกวา 40 เซนติเมตร และสูงไมน้อย
กวา 87 เซนติเมตร มีชั้นวางเอกสารปรับระดับ 2 ชิ้นหรือมีชอง
เก็บเอกสาร 3 ชั้น

โต๊ะสํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน เป็นโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด
ความกว้างไมน้อยกวา 120 เซนติเมตร ลึกไมน้อย
กวา 69 เซนติเมตร และสูงไมน้อยกวา 74 เซนติเมตร หน้าโต๊ะทํา
จากเหล็กแผนพับขึ้นรูป ปิดผิวด้วยลามิเนท หรือวัสดุคล้าย
คลึง พร้อมกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร ปูหน้าโต๊ะ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังตอไปนี้
(1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(2) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
(3) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
(4) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
(5) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
(6) มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
(7) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
(9) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
(10) มีแป้นพิมพและเมาส
(11) มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถบรรทุก
ขยะ รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต เรือ ฯลฯ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหม หรือเป็นการประกอบดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคาให้แกครุภัณฑ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 513,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าฯ เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ/รณรงค คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม อาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัด
โครงการ ฯลฯ

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการรณรงคป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก  เชน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ/รณรงค คาสารเคมีฉีดพนกําจัดยุง สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัดโครงการ ฯลฯ
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชน คาป้ายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัดโครงการ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 58,200 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี แก๊สหุงต้ม ถาน ฯลฯ สําหรับเครื่องพนหมอกควัน เครื่อง
พนยา ฯลฯ ที่ใช้ในงานป้องกันควบคุมโรค

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 28,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลทรงคนอง
 จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
(เป็นครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนหมูบ้าน/ชุมชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกหมูบ้าน/ชุมชน แหง
ละ 20,000 บาท สําหรับเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,864,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,564,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,564,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,069,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน   พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้
แกพนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  หัวหน้า
ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  นายชางโยธา  ฯลฯล  โดยตั้ง
จาย  12  เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี และที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ใน
ตําแหนงที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหนงตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด  โดยตั้งจายไว้  12  เดือน  ดังนี้
1.  ผู้อํานวยการกองชาง  1  อัตรา ๆ ละ 3,500  บาทตอเดือน
2. หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  1  อัตรา ๆ
 ละ 1,500 บาทตอเดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 458,880 บาท

- เพื่อจายเป้นคาจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินคาจ้าง
ประจําปี  ให้แกลูกจ้างประจําสังกัดกองชาง  ตําแหนงพนักงาน
ธุรการ  และคนงาน  โดยตั้งจายไว้  12  เดือน  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 895,020 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงคาตอบ
แทนประจําปี  ให้แกพนักงานจ้างในสังกัดกองชาง  ตําแหนงผู้
ชวยชางไฟฟ้า, ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ, พนักงานผลิตน้ํา
ประปา  และคนงานทั่วไป ฯลฯ โดยตั้งจายไว้  12  เดือน  ตาม
แผนอัตรากําลัง   3  ปี  และที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนสําหรับ
พนักงานจ้างในสังกัดกองชาง  ในตําแหนงผู้ชวยนายชาง
โยธา  พนักงานผลิตน้ําประปา คนงานทั่วไป ตั้งจาย
ไว้  12  เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 625,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 580,000 บาท

- เพื่อจายเป็น 
1.  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตั้งไว้ 80,000
 บาท เพื่อจายในลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  ให้แกพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ในสังกัดกองชางตําบล
ทรงคนอง ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2. คาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งจายไว้  500,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนให้แกองคการบริหารสวนตําบล
ทรงคนอง เชน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  คาวิศวกรระดับ
สามัญรับรองแบบออกแบบโครงการกอสร้าง คาควบคุมงานกอ
สร้าง  คาคณะกรรมการให้รับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตชอง
งาน  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค
.0402.5/ว 156  ลงวันที่  19  กันยายน  พ.ศ.2560 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก
พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  และวันหยุดราชการวัน
เสาร - วันอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ  ตั้งจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที่  15  พฤษภาคม พ.ศ.2550 เรื่องการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549
3.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและเลาเรียน
4.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ พ.ศ.2559  เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ
เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางหนึ่งอยาง
ใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาออกของ คาบริการกําจัด
ปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คารังวัดที่ดิน คาจ้างออกแบบและ
รับรองแบบงานโครงการพื้นฐาน คาจัดทําแนวเขตที่สาธารณ
ประโยชนที่หลวง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลง
ทะเบียนอบรมสัมมนาตามหลักสูตรตาง ๆ และที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างในสังกัดกองชาง  โดยตั้งจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของหนวยงาน
ที่อยูในความรับผิดขอบของกองชาง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  หรือคาจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ที่ชํารุดหรือใช้งานไมได้ เชน  คาจ้างซอมวัสดุอุปกรณ เครื่อง
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ ตู้  รถยนต และ
วัสดุ  ครุภัณฑอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงานกอง
ชาง เชน  กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาศ
 กาว แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิ่มพตาง ๆ หรือแผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  สําหรับใช้กับรถยนต
และรถจักรยานยนต  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตและ
รถจักรยานยนต และยานพาหนะอื่น ฯลฯ ที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบพพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  เมนบอรด เมาส เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในงานที่อยูใน
ความผิดชอบของกองชาง

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณฑ  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  หรือเป็นการประกอบดัดแปลง  ตอเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  ซึ่งเป้นการ
พิ่มมูลคาให้แกครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
ชาง เชน รถยนต ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 605,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เชน  หลอดไฟ  โคมไฟฟ้า มิเตอร
ไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ  สําหรับงานติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าสองสวางริมทาง  อาคารตาง ๆ 
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งบลงทุน รวม 155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 5 จํานวน 110,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเเละติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ เริ่มจาก
หน้าวัดทรงคนอง  ถึงคลองบ้านเหนือ หมู 5  โดยติดตั้งโคม LED 
ขนาด 120  W  จํานวน   11  ชุด  พร้อมอุปกรณประกอบรวม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 6 (เพิ่มเติม)

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

กําลังไฟใช้งานตอเนื่อง (สูงสุด) 4.5 kw
กําลังไฟสูงสุด 5.0 kw
ความถี่ 50/60 Hz
แรงดันไฟฟ้า 220/110V
แบบเครื่องยนต 4 จังหวะสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบสตารท กุญแจสตารทพร้อมแบตเตอรี่ 30AH
พร้อมระบบเตือนระดับน้ํามัน

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู  5 จํานวน 105,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สามพราน  เป็นคาใช้จายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เริ่ม
จากปากซอย ถึงประตูระบายน้ําคลองบ้านเหนือ หมู 5 โดยพาด
สายพร้อมติดตั้งโคม  LED  ขนาด  20  W  จํานวน   7
  ชุด  พร้อมอุปกรณประกอบรวม  รายละเอียดตามประมาณการ
ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําภอสามพราน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานการเคหะเเละชุมชน โครงการที่ 3 (แก้ไข)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง หมู 5 จํานวน 125,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สามพราน  เป็นคาใช้จายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสองสวางบริเวณซอยประชารวมใจ ถนนอยูเย็น
เจริญ   ศรีลิ้มตี๋  โดยปักเสาพาดสายใหม พร้อมติดตั้งโคม  LED 
ขนาด  20 W  จํานวน   5  ชุด  พร้อมอุปกรณประกอบรวม  
รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
สามพราน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 2 (แก้ไข)

งานสวนสาธารณะ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี แก๊สหุงต้ม ถาน ฯลฯ สําหรับเครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ
ยนต ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทาง
เดิม และที่สาธารณะ หรือใช้ในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว ปุ๋ย พันธุพืช วัสดุเพาะชํา ใบมีด เชือก ฯลฯ
 สําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทาง
เดิม และที่สาธารณะ หรือใช้ในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,860,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,860,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,950,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ภายในตําบล
ทรงคนอง จํานวน 12 เดือน (ชวงเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน
กันยายน 2564) ซึ่งจายเป็นรายเดือน ตามปริมาณขยะที่นําสงไป
สงกําจัดจริงในแตละเดือน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงค ลด คัด แยกขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการรณรงค ลด คัด แยกขยะ
มูลฝอย สําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ/รณรงค คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับจัดโครงการ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ทั้งวัสดุและ
ครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สําหรับรถบรรทุก
ขยะ ที่อยูในความรับผิดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง หรือจ้างเหมาแรงงาน
ของบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี แก๊สหุงต้ม ถาน ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเก็บขนขยะมูล
ฝอย

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะ สําหรับใช้ใน
พื้นที่ตําบลทรงคนอง
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการกําจัดวัชพืชในแมน้ํา คู คลองสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดวัชพืชในแมน้ํา คู คลอง
สาธารณะ ที่อยูในพื้นที่ตําบลทรงคนอง ตามสภาพของความหนา
แนนวัชพืชและความจําเป็น เพื่อให้เกิดการระบายน้ําที่ดีและ
ป้องกันน้ําเนาเสียของน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้ําเนาเสียและบําบัดน้ําเสีย
ในแหลงน้ํา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมการดูแลรักษาและ
ป้องกันเนาน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียในแหลงน้ํา สําหรับจายเป็นคา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ/รณรงค คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับจัดโครงการ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ชุด
ทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) เคมี
ภัณฑ เวชภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจุลินทรียบําบัดน้ําเสียชนิดก้อนหรือชนิด
น้ํา ฯลฯ สําหรับแก้ไขปัญหาน้ําเนาเสีย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 405,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําแผนพับ เอกสาร วารสารประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสาร ป้ายประชาสัมพันธ เอกสารรายงานผลการดําเนิน
งานประจําปี ฯลฯ ตามโครงการสงเสริมความรู้ด้านข้อมูลขาวสาร
แกประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ขาวสารของอบต
.  ทรงคนองได้อยางทั่วถึง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฯ สําหรับเป็น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท คาป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเข้ารวมโครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว
 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่อง คาใช้จายในการจัดงานตางๆ
ของ อปท.ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 10

โครงการกฎหมายนารู้สําหรับสตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมายนา
รู้  สําหรับสตรี เชน คาใช้สอยเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณคาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 14
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โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับคา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาเชา อุปกรณตางๆในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ
.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 13

โครงการงานวันคนพิการสากล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับคา
เดินทางเข้ารวมกิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นที่จาเป็นในการเข้ารวมกิจกรรมงานคนพิการฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข,เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3/2563(ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 7

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้
ความรู้กับผู้สูงอายุในตําบลทรงคนอง สําหรับเป็นคาจัดตกแตง
สถานที่ คาวัสดุที่จําเป็น คาน้ําดื่ม คาเชาเต็นท คาป้าย
โครงการ และป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
พาหนะเดินทาง (กรณีเดินทางไปรวมกิจกรรม) อาศัยตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค
. 2541 เรื่องคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆของ อปท. และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที่ 7

วันที่พิมพ : 21/7/2564  12:43:56 หน้า : 57/68



โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับคา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาเชาอุปกรณตางๆในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ผ
.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 16

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําปี 2564 สําหรับเป็นคาจัดตกแตงสถานที่ คาวัสดุที่จํา
เป็น เชน ของรางวัล คาน้ําดื่ม คาเชาเต็นท คาป้ายโครงการ และ
ป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นฯลฯ อาศัยตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค
. 2541 เรื่องคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ของ อปท.ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 8

โครงการจัดประชุมประชาคมและสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานจัดประชุมประชาคม ใน
ระดับหมูบ้าน ระดับตําบล สําหรับเป็นคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 12
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โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนของตําบลทรงคนอง จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน สําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ คาตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
เชาที่พักคายานพาหนะและคาใช้จายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องฯ
ลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที่ 5

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้
ความรู้กับคนพิการในตําบลทรงคนอง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณคาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 3

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้
กับผู้สูงอายุในตําบล เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาเชาอุปกรณ
ตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565)(ผ.02) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 4
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โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนของตําบลทรงคนอง จัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนสําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที่ 6

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรม/งานพิธีการตางๆ ในวัน
สําคัญ เชน พิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)(ผ.02)ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที่ 1
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โครงการทําบุญกลางบ้าน(ลอยเรือสําเภา) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมงานทําบุญกลาง
บ้าน สําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธเชิญชวน
รวมกิจกรรม คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุจําเป็นที่ใช้ในการจัดงาน
พิธีฯ เชน ดอกไม้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 5

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปี 2563 สําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรม คาตกแตงสถานที่ คาจ้าง
เหมาเวที คาเชาชุดในการแสดงในงาน คาอาหารเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ คาวัสดุ
จัดทํากระทง และวัสดุอื่นในการจัดกิจกรรม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 2

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต รดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ประจําปี 2564 สําหรับจายเป็นคา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรม คาอาหาร
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดงาน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุจํา
เป็นที่ใช้ในการจัดงานพิธีฯ เชน ดอกไม้ น้ําหอม ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ.02) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที่ 4

โครงการแหเทียนจํานําพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา ประจําปี 2564 สําหรับจายเป็นคาป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรม คาตกแตงต้นเทียนและรถ
ขบวนแหต้นเทียน และวัสดุอื่นในการจัดกิจกรรมและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (ผ
.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องจักร  อุปกรณตาง ๆ สําหรับงานซอมแซม
สิ่งกอสร้าง  งานกอสร้าง ฯลฯ ของกองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของหนวยงาน
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งคากอสร้างและคาแรง
งาน  หรือคาจ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ที่ชํารุดหรือใช้งานไมได้  เชนคาจ้างซอมแซม ถนน  สะพาน  ทอ
ระบายน้ํา  อาคารที่ชํารุด ฯลฯ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของ
และคาแรงงาน  หรือการจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอกกรณี
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการวอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลูกรัง  ทราย  หินคลุก  ยางมะตอยสําเร็จ
รูป  น้ํายาง  ตะปู สี  ไม้ ฯลฯ  สําหรับงานซอมแซม ถนน  อารคา
ร 

วันที่พิมพ : 21/7/2564  12:43:56 หน้า : 62/68



งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,067,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,067,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,067,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันดินพังทลาย หมูที่  3 จํานวน 176,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันดินพัง
ทลาย  บริเวณที่ดินนางบุญชม  อั้นคง  โดยทําการกอสร้างเขื่อน
ผนังเขื่อนสูง  2.50  เมตร  ระยะทางยาว  22.10  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 6 (เพิ่มเติม)

โครงการกอสร้างเขื่อนบ้านคุณลัดดา   ปู่มาก ถึงบ้านคุณพวงทอง   
กองเกิดทอง หมูที่ 6

จํานวน 739,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันดินพังทลาย
ริมคลองคราม หมูที่ 6 โดยทําการกอสร้างเขื่อนผนังสูง 2.50
 เมตร ระยะทางยาว 89 เมตร รายละเอียดตามเเบบเเละประมาณ
การของอบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 39

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงคนอง  5  หมู 2 จํานวน 179,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนกว้าง  4
  เมตร  คอนกรีตหนา  0.15  เมตร  ระยะทางยาว  66
  เมตร  ไหลทางข้างละ 0.50  เมตร หรือตามสภาพ  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา  264  ตารางเมตร  โดยเริ่มจากสะพานบ้าน
นายสุภาพ  ภิรมยขาว  ถึงที่ดินบ้านนางลาวัลย   ชิดเชื้อ  ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทรง
คนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 1 (แก้ไข)
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โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกซอยทรงคนอง 7- 2 
หมู 2

จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุก  ผิว
จราจรกว้าง  6   เมตร  ระยะทางยาว  70  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จรารไมน้อยกวา  420  ตารางเมตร  โดยเริ่มจากบริเวณที่ดินนาง
สาวอรทัย  ขวัญเมือง  ไปสิ้นสุดที่   ที่ดินนางอบศรี  สุขสมัย  ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 3 (เพิ่มเติม)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  หมูที่  5 จํานวน 1,473,000 บาท

- เพื่อจายเป้นคากอสร้างถนนหินคลุก  หมูที่  5  ตั้งแตปากทางซอ
ยกแมส้มเสี้ยวถึงคลองบ้านเหนือ  ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  6
  เมตร  ระยะทางยาว  635  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  3,810  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 4 (แก้ไข)

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัทติกคอนกรีต  หมู  6 จํานวน 576,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง  5  เมตร  ไปสิ้นสุดที่ระยะทางยาว  197  เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  985  ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรฺการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 10 (แก้ไข)
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โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในตําบลทรงคนอง  หมูที่ 1 - 
หมูที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาซอมแซมถนนลงหินคลุก ภายในหมู
บ้านตําบลทรงคนอง  หมู  1 - หมู 6  ที่ชํารุดเป็นหลุมเป็น
บอ  รายละเอียดตามประมาณของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 48

โครงการติดตั้งหลังคาคลุมมอเตอรสูบน้ําคลองราษฎรบํารุงพร้อมราง
ระบายน้ํา หมูที่  5

จํานวน 47,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหลังคาคลุมมอเตอรสูบน้ําคลองราษฎร
บํารุงพร้อมรางระบายน้ํา  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 8 (เพิ่มเติม)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  บริเวณศาลาริมน้ํา  หมูที่  4 จํานวน 367,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งโครงสร้างเหล็ก  พื้นที่หลังคา
กว้าง  8  เมตร  ยาว  8  เมตร  พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกัน
อันตรายบริเวณศาลาริมน้ํา  รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การของ 
อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานอุตสาหกรรมเเละการโยธา โครงการที่ 1 (เพิ่มเติม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,543,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,090,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาเป่าล้างทอเมนประปา  และหอถังประปาบาดาล
ของ อบต.ทรงคนอง  หมูที่ 1 - หมูที่ 6 ตั้งจายไว้  60,000  บาท
2. คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ คาเชาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในงาน
กิจการประปาของ อบต.ทรงคนอง ตั้งจายไว้  90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงานประปา  เชน  ทอ
น้ําประปาบาดาล  และอุปกรณประปาตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา  มิเตอรไฟฟ้า  สารกรองน้ํา
สําหรับถังกรองน้ําประปาบาดาล และสารกรองน้ําสําหรับโรง
กรองน้ําดื่มเพื่อประชาชน ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นที่ไมได้ตั้ง
ไว้ในประเภทอื่น ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,040,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 2,040,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของหอถังประปาบาดาล    อาคารบังคับ
น้ํา 
  (ประตูระบายน้ํา)  และโรงกรองน้ําดื่มเพื่อประชาชน 
  ของ อบต.ทรงคนอง
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งบลงทุน รวม 453,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซับเมอรส) ขนาด  7.5  แรงม้า  จํานวน  2 
 เครื่อง

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน (ซับเมอรส) ขนาด  7.5 แรง
ม้า จํานวน 2 เครื่อง  ชนิดใบพัดสแตนเลส ตั้งจายตามราคาท้อง
ถิ่น  เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑที่อยูนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ  เพื่อใช้สําหรับ
เปลี่ยนในกรณีเครื่องสูบน้ําที่ใช้อยูไมทํางานหรือชํารุดเสียหาย จน
ไมสามารถใช้งานได้

ปั๊มจุม ไดโว จํานวน 5,000 บาท

จัดซื้อปั๊มจุมน้ํา ไดโว ขนาด 2  นิ้ว  กําลังไฟ  400  วัตต เพื่อใช้
สําหรับดูดสงน้ําหรือถายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อ
เพิ่มแรงดันของน้ําใช้กับงานสูบน้ําออก เชน งานน้ําทวม บอ
น้ําพุ มีกําลังสงต่ํา แตสูบน้ําได้ปริมาณมากๆ

ครุภัณฑกอสร้าง

สวานไร้สาย จํานวน 5,000 บาท

จัดซื้อสวานไร้สาย ใช้แบตเตอรรี่ Li-ion 10.8V 1.3Ah ขนาดหัว
จับดอกสวาน 10 มม. เพื่อใข้เป็นเครื่องมือในการซอมบํารุงสิ่งกอ
สร้างและงานทั่วไป ของอบต.ทรงคนอง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องสูบน้ําใต้ดิน ฯลฯ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 203,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตทอเมนประปา  หมูที่ 1 บริเวณที่ดินนางแฉล้ม  
สร้อยทอง ถึงบริเวณที่ดินร้านสร้อยทองพันธุไม้

จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อขยายเขตทอเมนประปา หมูที่  1  บริเวณที่ดินนาง
แฉล้ม  สร้อยทอง ถึงบริเวณที่ดินร้านสร้อยทองพันธุไม้   โดยใช้
ทอ PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  63
  มิลลิเมตร  ระยะทางยาว  270  เมตร พร้อมอุปกรณประกอบ
รวม  2  แหง  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต
.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานการพาณิชย โครงการที่ 2 (เพิ่มเติม)

โครงการขยายเขตทอเมนประปา หมูที่  3  เริ่มจากบ้านนายสนอง  
อินแป้น ถึงบ้านนายไพรินทร  สุดประเสริฐ

จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อขยายเขตทอเมนประปา หมูที่  3  เริ่มจากนายสนอง  อิน
แป้น ถึงบ้านนายไพรินทร   สุดประเสริฐ   โดยใช้
ทอ PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  90
  มิลลิเมตร  ระยะทางยาว  160  เมตร พร้อมอุปกรณประกอบ
รวม   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 1 แผนงานการพาณิชย โครงการที่ 11

โครงการขยายเปลี่ยนทอเมนประปา  หมูที่  3  จากบ้านนางเสนาะ  
ศรีเกษม ถึงบ้านนายไพบูลย  สุดล้ําเลิศ

จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อขยายเขตทอเมนประปา หมูที่  3  จากบ้านนางเสนาะ  ศรี
เกษม   ถึงบ้านนายไพบูลย  สุดล้ําเลิศ  โดยใช้
ทอ PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง  63
  มิลลิเมตร  ระยะทางยาว  200  เมตร พร้อมอุปกรณประกอบ
รวม  2  แหง  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต
.ทรงคนอง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข,เปลี่ยน
เเปลง,เพิ่มติม ฉบับที่ 1/2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 แผน
งานการพาณิชย  โครงการที่ 3 (เพิ่มเติม)
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